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Шановні колеги!
Щиро і з радістю вітаю Вас на конференції в Івано-Франківську!
«Впровадження стандартів надання паліативної допомоги» — це тема доступності такого виду допомоги до кожного, хто її потребує, і є продовженням ідей 13-го Світового
конгресу Європейської асоціації паліативної допомоги (Прага, 2013 р.) та Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (Ірпінь, 2012 р.).
Паліативна допомога, як невід'ємне право кожної людини, підтримується ентузіастами
Всеукраїнської Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, міжнародного
Фонду «Відродження», Асоціації паліативної медицини, Інституту правових досліджень і
стратегій та іншими. Їх праця змушує владу та громаду брати на себе обов’язки щодо забезпечення права на адекватну паліативну допомогу. Конференція має і повинна виробити
складові національних стандартів для надання висококваліфікованої мультидисциплінарної паліативної допомоги в будь-якому куточку України.
Департамент підтримує розвиток системи паліативної допомоги в області, і , зокрема,
допомоги дітям. На сьогодні завершується облаштування стаціонару дитячого госпісу в м.
Надвірна, відкрита виїзна консультативна служба, організовуються різні види паліативної
допомоги в районах.
Сердечно запрошую до співпраці в Івано-Франківську — старовинному місті в центрі Європи, де легко приймаються і змішуються ідеї Сходу та Заходу, і вірю, що ця конференція
буде продуктивною.
Бажаю плідної праці, гарного відпочинку, спілкування із новими та старими друзями !

Роман Мельник,
Директор Департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
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Збереження життя пересічного українця, а отже і збереження українського народу, залишається найважливішим завданням суспільства, держави, родини, медика, істинного
громадянина. У здобутках сьогоднішньої української медичної науки, практики, педагогіки
паліативна допомога сьогодні залишається тією ланкою, яка з одного боку має перші важливі організаційні, моральні і професійні поступи, а з іншого потребує кроків самовдосконалення з використанням світових надбань щодо її організації, морального і
професійного супроводу, формування висококваліфікованого підходу до створення ефективної системи навчання, методичного забезпечення, практичної спроможності. В умовах
реформування багатьох сфер діяльності, в тому числі і підготовки майбутніх медичних
працівників, впровадження сучасних технологій навчання, розвиток навчально-тренувальних центрів у поєднанні із забезпеченням організаційних поступів щодо формування активної життєвої позиції та високої моральності спроможне забезпечити найвищі
стандарти паліативної допомоги і її подальший розвиток. Висловлюю впевненість, що проведення конференції буде черговим кроком щодо сприйняття людських страждань і зростання цінностей людського життя.

Микола Рожко,
Ректор Івано-Франківського національного
медичного університету, Заслужений діяч науки
і техніки України, доктор медичних наук, професор
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Шановні читачі інформаційного бюлетеня «Паліативна допомога»!
Щиро вітаю Вас із виходом другого номера інформаційного бюлетеня
«Паліативна допомога»!
Одним з найпріоритетніших завдань держави є наближення стандартів життя українського народу до прийнятих у цивілізованому світі. Оскільки Україна задекларувала свою
європейську орієнтацію та побудову соціально-орієнтованої держави, особлива увага має
приділятися вразливим групам населення, однією з яких є паліативні пацієнти та члени
їхніх сімей.
За рік, що минув після видання першого номера Інформаційного бюлетеня та проведення Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (26—27.09.2012 р.), у розвитку паліативної допомоги в Україні відбулися важливі події. Це, зокрема — наказ МОЗ
України від 21.01.2013 р. №41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні», який,
безперечно, є важливим кроком до створення сучасної системи паліативної допомоги в
нашій країні; наказ МОЗ України від 01.02.2013 р. №77 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів», яким таблетки морфіну сульфат були внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а
також прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 13.05.2013 р. № 333 «Про
затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони
здоров’я», що, на нашу думку, має значно полегшити доступ паліативних пацієнтів з хронічним больовим синдромом до ефективного знеболення, зменшити страждання і покращити якість життя невиліковно хворих та їхніх рідних.
За рік, що минув, ВГО «Всеукраїнська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної
допомоги» докладала значних зусиль щодо реалізації «Резолюції Першого Національного
Конгресу з паліативної допомоги» та «Національної Стратегії розвитку паліативної допомоги до 2022 року», щоб донести до МОЗ України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України пропозиції фахової громадськості, щоб паліативна допомога,
цей надзвичайно актуальний медико-соціальний і гуманітарний напрямок, одержав належне фінансування і підтримку з боку держави, що дозволить створити в Україні сучасну
та ефективну систему паліативної допомоги. Завдяки нашій з Вами співпраці та наполегливості, створилися і зміцнилися осередки Ліги в багатьох регіонах, були відкриті нові
або відремонтовані заклади паліативної допомоги, зміцнився авторитет Ліги як в Україні,
так і в міжнародних організаціях та національних інституціях багатьох країн світу.
Свідченням активізації зусиль фахової громадськості та органів державної влади щодо
розвитку паліативної допомоги в Україні є проведення у 2013 році низки науково-практичних конференцій, зокрема, «Впровадження стандартів надання паліативної допомоги»
(26–27 вересня 2013 р. у м. Івано-Франківську), «Місце народної і нетрадиційної медицини
в паліативній допомозі», що присвячена Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допо6

моги (10–11 жовтня 2013 р. у м. Києві), та «Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Фармацевтичні та медико-правові аспекти» (20–21 листопада
2013 р. у м. Києві), викладання питань надання паліативної та хоспісної допомоги для студентів багатьох вищих медичних закладів освіти, зокрема інститутів медсестринства і коледжів, а також для лікарів і середніх медичних працівників у деяких закладах
післядипломної освіти.
Без сумнівів, обмін практичним досвідом, пропозиціями, думками та ідеями щодо розвитку паліативної допомоги в Україні, а також публікація на сторінках нашого Інформаційного бюлетеня наукових статей та результатів досліджень з питань паліативної та
хоспісної допомоги, законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують
надання паліативної допомоги, навчальних програм з підготовки лікарів та середніх медичних працівників, сприятимуть розвитку паліативної допомоги в Україні.
Ми запрошуємо до співпраці в рамках нашого видання політиків і державних службовців, практичних лікарів і науковців, соціальних працівників і представників духовенства,
психологів і педагогів, юристів і волонтерів та усіх, кому не байдуже, щоб зробити усе від
нас залежне та забезпечити в Україні 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 функцій органів та систем, проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки — тобто, повноцінної
мультидисциплінарної паліативної допомоги, яка довела свою ефективність у багатьох
розвинених країнах світу.
З повагою,
Василь Князевич,
голова Правління ВГО «Українська ліга
сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»,
доктор медичних наук
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Національна стратегія
розвитку паліативної допомоги в Україні
Проект розроблено експертами та членами ВГО «Всеукраїнська ліга сприяння розвитку
паліативної допомоги»
Загальна частина
Забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією
України, наближення стандартів життя українського народу до прийнятих у цивілізованому світі є одним із найпріоритетніших завдань держави. Оскільки Україна задекларувала
побудову соціально-орієнтованої держави, особлива увага має приділятися вразливим группам населення.
Однією із таких найбільш вразливих груп є паліативні пацієнти — 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.
Обов’язок держави забезпечити доступність паліативної допомоги незалежно від віку,
нозологічної категорії захворювання, соціального статусу, національності, релігійних та
політичних переконань, місця проживання чи перебування пацієнта тощо.
Ця Стратегія визначає цілі та пріоритетні напрями розвитку паліативної допомоги в
Україні, передбачає заходи щодо розширення доступу осіб, які потребують паліативної
допомоги, до медичної допомоги та соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності.
Стратегія відповідає пріоритетам розвитку держави, що визначені у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
Основах законодавства України про охорону здоров’я та Законі України «Про соціальні
послуги».
Аналіз ситуації
Протягом останніх років досягнуто певного прогресу у сфері надання паліативної допомоги, зокрема, прийнято Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» у частині
визначення паліативної допомоги як виду медичної допомоги та організаційних засад її
надання, Закони України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», «Про затвердження
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз
на 2012—2016 роки».
В той же час слід відзначити відсутність системного підходу до організації надання паліативної допомоги та необхідність забезпечення міжвідомчої співпраці та міжсектораль8

них програм у цій сфері з урахуванням усіх основних потреб паліативного пацієнта, адже
питання паліативної допомоги, на жаль, щороку набувають актуальності та гостроти.
Основними потребами паліативного пацієнта є:
1. Потреба у медичній допомозі — 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 комплексі соціальних послуг — соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних.
В Україні розвивається несприятлива демографічна ситуація, що склалася впродовж останніх трьох десятиріч. Спостерігається невпинне постаріння населення і зростання питомої ваги осіб похилого 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 в Україні щороку
помирають 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 Світового банку1, у найближчі 10—15 років
буде спостерігатися зростання потреби у паліативній допомозі ще на 20%. Потреба в стаціонарних ліжках для паліативних хворих досягне 100 ліжок на 1 мільйон населення, так
само збільшиться й потреба в наданні паліативної допомоги за місцем перебування пацієнта (зокрема вдома).
При цьому, розвиток мережі закладів паліативної допомоги в Україні, на жаль, суттєво
відстає від потреби. За даними ВГО «Україньска ліга сприяння розвитку паліативної та
хоспісної допомоги» та МОЗ наразі в Україні функціонують 7 хоспісів та 50 відділень, які
можуть бути ідентифіковані як хоспіси, та відділення паліативної допомоги, в яких розгорнуто 1054 ліжок паліативної допомоги, при мінімальній потребі у 4,5 тис. ліжок. Матеріально-технічна база цих закладів паліативної допомоги не відповідає міжнародним
стандартам, а умови перебування хворих у більшості з них — незадовільні. Не створена система надання паліативної допомоги вдома, практично тільки почалось створення мобільних бригад паліативної допомоги.
Описана вище ситуація багато в чому склалася через невирішеність цілого ряду важливих проблем.
Проблема перша — не створено достатніх організаційних засад для надання паліативної допомоги: не затверджено терміни та визначення, що стосуються паліативної допомоги, не створено систему галузевих стандартів з паліативної допомоги, не розроблено
порядку направлення до закладів з надання паліативної допомоги, переліку показань до
госпіталізації паліативних пацієнтів, порядку надання паліативної допомоги вдома, потребують затвердження примірні положення про заклади та структурні підрозділи закладів
охорони здоров’я, в яких надається паліативна допомога.
Проблема друга — 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.
Європейський досвід свідчить про те, що у закладі паліативної допомоги, має бути вирішено низку питань, починаючи від території, комунікацій, підїзних шляхів, спеціального
обладнання для забезпечення гігієнічних процедур пацієнтів і, закінчуючи наявністю при________________________________________________________
1
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/20/000333037_20120720001121/
Rendered/PDF/713010WP0Prich00Box370065B00PUBLIC0.pdf
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міщень, де пацієнти могли б отримувати необхідну духовну та психологічну підтримку, проводити дозвілля а також приміщення для проведення ритуальних заходів. Враховуючи, що
все це — компоненти якісної паліативної допомоги, існує потреба у запровадженні державного замовлення для підготовки типового проекту хоспісу, відділення паліативної допомоги, тощо, взявши, як взірець, кращі зарубіжні практики.
Проблема третя — недостатнє кадрове забезпечення. Впродовж останніх років почали
впроваджуватись програми відповідної до— та післядипломної підготовки медичних кадрів
для надання паліативної допомоги. Надзвичайно актуальним є питання підготовки психологів, соціальних працівників, представників релігійних організацій, які залучені до
обслуговування паліативних пацієнтів вдома та в стаціонарних закладах паліативної
допомоги.
Потребують затвердження штатні нормативи для закладів, які надають паліативну допомогу, норми навантаження. Не створено систему мотивацій та соціальних гарантій для
працівників, які надають паліативну допомогу.
Майже не вирішене питання підготовки волонтерів, в той час як в усьому світі залучення волонтерів є необхідною складовою надання паліативної допомоги.
Проблема четверта — не створюються нові організаційні форми роботи для надання
паліативної допомоги.
Поняття «паліативна допомога» є ширшим, ніж безпосередньо зв’язані з ним поняття
«паліативне (симптоматичне) лікування», «паліативна медицина», «хоспісна допомога»,
«паліативний догляд».
Паліативна допомога, на відміну від інших видів медичної допомоги базується на комплексному підході, приділяє особливу увагу потребам паліативного пацієнта та його рідним,
членам родини. Тому визначення ефективних організаційних форм надання медико-соціальної, сестринської допомоги є актуальним питанням.
Бюджет на утримання паліативного пацієнта може мати кілька складових: кошти медичного і соціального спрямування із державного та місцевого бюджетів з урахуванням гарантованого обсягу паліативної допомоги, кошти благодійних фондів, інші форми
залучення коштів, не заборонені чинним законодавством.
Окреме питання, що має дуже велике значення для країни із великою часткою сільського населення — надання паліативної допомоги вдома.
Проблема п’ята — низьке забезпечення адекватного знеболення паліативних пацієнтів
як вдома, так і в стаціонарних закладах.
Необхідно звернути особливу увагу на доступний спектр лікарських засобів та форм
сильнодіючих знеболювальних засобів. Так, відсутні у національному формулярі такі лікарські засоби, як таблетовані опіоїдні анальгетики, трансдермальні засоби, дитячі сиропи
та інші лікарські форми, що застосовуються у паліативній медицині, з урахуванням рекомендацій ВООЗ та Міжнародної асоціації паліативної допомоги. Досі залишається не вирішеним питання суворих ліцензійних умов для лікувально-профілактичних та аптечних
закладів системи охорони здоров’я щодо зберігання та використання контрольованих
речовин.
Проблема шоста — недостатнє формування громадської думки щодо необхідності та
важливості розвитку системи паліативної допомоги.
Громадські організації, державні органи виконавчої влади та медичні працівники мають
активно долучитися до широкого інформування громадськості щодо завдань та пріоритетів паліативної допомоги. Усвідомлене розуміння, що надання кваліфікованої паліативної допомоги важкохворим пацієнтам є невід’ємною складовою забезпечення їх права
на здоров’я.
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Мета та основні напрями реалізації Стратегії
Метою Стратегії є забезпечення гарантованої доступності, якості та ефективності надання паліативної допомоги шляхом створення системи паліативної допомоги, оптимізації мережі установ та закладів різної форми власності, відомчого підпорядкування та
організаційних форм, що надають паліативну допомогу 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
їх родин.
Період впровадження: 2013—2022 роки.
Основними напрямами Стратегії є:
• забезпечення необхідного нормативно-правового регулювання в сфері паліативної
допомоги;
• визначення реальної потреби у наданні паліативної допомоги, оцінка та планові
розрахунки створення мережі спеціальних закладів паліативної допомоги на період
2013—2022 рр.;
• забезпечення фінансування надання паліативної допомоги з різних джерел;
• інформаційно-технічне забезпечення надання паліативної допомоги;
• запровадження нових організаційних форм надання паліативної допомоги;
• розвиток кадрових ресурсів;
• розвиток системи надання паліативної допомоги дітям;
• здійснення наукових досліджень з питань надання паліативної допомоги.
У рамках забезпечення необхідного нормативно-правового регулювання в сфері паліативної допомоги передбачається:
a удосконалити законодавство з питань паліативної допомоги в частині визначення
усіх необхідних понять та термінів, порядку та вимог до процесу надання паліативної допомоги, вимог до закладів паліативної допомоги, порядку міжвідомчої координації та співпраці з надання паліативної допомоги, посадові інструкції, кваліфікаційні вимоги та
характеристики до медичного персоналу, тощо;
a розробити та затвердити державну цільову програму про розвиток паліативної допомоги в Україні на 2014-2022 роки;
a розробити та затвердити регіональні програми розвитку паліативної допомоги,
зокрема, у Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах, що
мають населення більше 100 тис. жителів, зонах із несприятливою екологічною обстановкою;
a розробити регламентні документи (положення, нормативи), що забезпечують роботу закладів паліативної допомоги, визначення їх прав та обов’язків, структури тощо,
внести зміни до стандартів акредитації закладів охорони здоров’я в частині стандартів
акредитації закладів та структурних підрозділів, які надають паліативну допомогу;
a розробити нормативно-правові акти щодо порядку організації надання паліативної
допомоги;
a розробити та затвердити галузеві стандарти паліативної допомоги та стандарти
соціальних послуг для паліативних пацієнтів;
a розробити та затвердити класифікатор соціально-медичних послуг для паліативних пацієнтів з урахуванням видів таких послуг, пріоритетності (базові та додаткові), цільових груп паліативних пацієнтів в розрізі різних нозологій (онкологічні хворі, хворі на
туберкульоз, хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД, інші інфекційні захворювання, хворі на серцево— та церебросудинні захворювання, хворі геріатричного профілю, інші);
a розробити та затвердити маршрут паліативного пацієнта на всіх рівнях надання
медичної допомоги.
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З метою визначення реальної потреби у наданні паліативної допомоги, здійснення
оцінки та планових розрахунків створення мережі спеціальних закладів паліативної допомоги на період 2013—2022 рр. необхідно:
здійснювати постійний моніторинг населення в межах кожної адміністративно-територіальної одиниці з метою виявлення нових хворих, які потребують паліативної допомоги;
визначити контингент осіб, які не мають обмеженого прогнозу (терміну) життя, але
потребують надання паліативної допомоги;
врахувати при створенні та веденні Електронного реєстру пацієнтів необхідність
функціонування відповідних розділів, модулів тощо для обліку та ведення паліативних
пацієнтів;
провести планові розрахунки створення:
1) хоспісів, зокрема, шляхом нового будівництва та перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я;
2) паліативних відділень в існуючих лікарнях;
3) паліативних палат в закладах охорони здоров’я;
4) виїзних бригад паліативної допомоги для обслуговування паліативних пацієнтів
вдома;
5) відділень паліативної допомоги в закладах соціальної сфери — геріатричних пансіонатах та інтернатах, територіальних центрах, тощо.
Для забезпечення фінансування надання паліативної допомоги з різних джерел необхідно:
• визначити можливі джерела фінансування надання паліативної допомоги, розробити
фінансові та правові механізми щодо залучення різних джерел (у т.ч. коштів державного
та місцевих бюджетів, платних послуг, страхування, благодійної допомоги тощо);
• запровадити нові механізми фінансування, змінити підходи до фінансування паліативної допомоги, забезпечивши його на підставі галузевих стандартів із дотриманням принципу «гроші ходять за пацієнтом/клієнтом»;
• запровадити механізми моніторингу та контролю якості надання паліативної допомоги;
• забезпечити взаємодію із громадськими організаціями, благодійними установами та
іншими юридичними та фізичними особами — приватними партнерами як рівноправними
учасниками надання паліативної допомоги;
• розробити методичні рекомендації щодо впровадження у сфері паліативної допомоги
таких організаційно-правових форм юридичних осіб як комунальні підприємства, корпорації із закладами соціальної сфери тощо.
• створити ринкові стимули для створення приватних закладів паліативної допомоги
шляхом використання інструментів фінансового інвестування;
Інформаційно-технічне забезпечення надання паліативної допомоги необхідно здійснювати шляхом:
• організації обміну інформацією між органами державної влади, закладами паліативної допомоги, громадськими, благодійними, міжнародними організаціями та іншими
суб’єктами у сфері надання паліативної допомоги з метою надання паліативної допомоги, її розвитку, координації виконання програм і заходів, проведення спільних
заходів;
• розробки та впровадження інформаційно-просвітницьких програм з метою формування громадської думки на рівні громад та розширення участі як громадян, так і організацій у наданні паліативної допомоги хворим та членам їх родин;
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• здійснення соціологічних досліджень для вивчення існуючого рівня надання паліативної допомоги, виявлення задоволеності/незадоволеності та реальних потреб громади
у наданні паліативної допомоги хворим та членам їх родин, визначення пріоритетів у запровадженні нових форм надання паліативної допомоги;
• організації співпраці з громадськими, благодійними, релігійними, волонтерськими
організаціями під час надання паліативної допомоги.
Запровадження нових організаційних форм надання паліативної допомоги необхідно
здійснювати шляхом:
• створення в районах (містах) виїзних бригад допомоги паліативним пацієнтам;
• визначення механізмів та порядку взаємодії закладів охорони здоров’я та установ соціальної сфери з метою оперативного надання соціальних послуг паліативним пацієнтам
та членам їх родин;
• залучення на конкурсних засадах до реалізації державних, місцевих програм і проектів
громадських, благодійних організацій;
• створення спільно з громадськими, благодійними та приватними структурами (інвесторами) центрів соціально-медичних послуг, які будуть надавати широкий комплекс послуг
паліативним пацієнтам та членам їх родин.
Розвиток кадрових ресурсів має здійснюватися шляхом:
• удосконалення системи до— та післядипломної підготовки медичного персоналу для
надання паліативної допомоги, у т.ч. дистанційного навчання, навчально-методичної бази,
навчальних програм, навчальних посібників, рекомендацій тощо;
• створення навчально-методичних центрів для забезпечення безперервного навчання
спеціалістів немедичного профілю (соціальних працівників, психологів, медичних капеланів тощо), які залучені до надання паліативної допомоги;
• створення нової спеціальності — соціально-медичний працівник, що дозволить підвищити якість надання послуг паліативним пацієнтам та членам їх родин, а також зменшити витрати бюджету за рахунок оптимізації праці;
• створення системи мотивації і заохочення для залучення кадрів, які надають паліативну допомогу, зокрема, встановлення надбавок до заробітної плати, збільшення тривалості відпусток, пільгового пенсійного стажу тощо;
• покращення умов праці фахівців та працівників, які працюють у системі надання паліативної допомоги, в тому числі із врахуванням науково обґрунтованих норм навантаження.
Розвиток системи надання паліативної допомоги дітям необхідно здійснювати шляхом:
• проведення наукових досліджень щодо нозологічних, соціальних, психологічних та
інших особливостей паліативного стану дітей та внесення відповідних змін у медичні стандарти і протоколи;
• розробки та затвердження типових моделей закладів паліативної допомоги для дітей,
зокрема, дитячих хоспісів, відділень у дитячих лікарнях, мобільних бригад надання паліативної допомоги тощо із урахуванням конструктивних особливостей елементів будівель,
обладнання, інвентарю, особливостей надання медичної, психологічної допомоги та духовної підтримки;
• впровадження спеціального навчального курсу для студентів вищих закладів освіти,
що навчаються по спеціальності «педіатрія», щодо соціально — медичного обслуговування
дітей, яким надається паліативна допомога;
• розробки програми та проведення спеціальних занять із батьками дітей, яким надається паліативна допомога.
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• розробки концепції та навчальних програм позакласних занять із дітьми з проблем
розуміння понять «життя та смерть», «смерть близької людини», «співчуття», «милосердя», «скорбота» тощо.
Здійснення наукових досліджень з питань надання паліативної допомоги необхідно забезпечити шляхом:
• розробки та затвердження спільно НАН України, НАМН України, МОЗ України,
МОНМС України щорічно плану наукових досліджень актуальних проблем паліативної допомоги, зокрема, діагностики, паліативного лікування, адекватного знеболення, психологічної підтримки, визначення різних нозологічних категорій пацієнтів тощо;
• проведення щорічно наукових конференцій, симпозіумів з актуальних проблем паліативної допомоги;
• заснування науково-практичного журналу з актуальних проблем паліативної допомоги;
• забезпечення фінансування наукових досліджень з актуальних проблем паліативної
допомоги.
Очікувані результати
Реалізація Стратегії сприятиме впровадженню єдиної державної політики з розвитку
паліативної допомоги, що забезпечить:
• створення доступної та ефективної системи надання паліативної допомоги на основі
застосування кращих світових практик, міжнародних стандартів та підходів, наукових розробок вітчизняних та зарубіжних фахівців, з метою забезпечення відповідної якості життя
паліативних пацієнтів та членів їх родин;
• створення оптимальної мережі установ та закладів, що надають паліативну допомогу,
різної форми власності і підпорядкування та організаційних форм;
• допомогу та підтримку сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;
• координацію надання паліативної допомоги установами та закладами охорони здоров’я різного рівня та різних відомств;
• створення системи взаємодії установ та закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення;
• створення комплексної системи до— та післядипломної підготовки фахівців, які залучені до надання паліативної допомоги;
• створення системи мотивації і заохочення для залучення кадрів, які надають паліативну допомогу;
• забезпечення широкої участі благодійних, громадських, релігійних та інших неурядових організацій та об’єднань громадян в питаннях забезпечення та розвитку паліативної
допомоги;
• підвищення ефективності, раціонального та цільового використання бюджетних коштів.
У результаті реалізації Стратегії будуть створені оптимальні умови для правового, економічного та організаційного забезпечення надання паліативної допомоги, що сприятиме
доступності паліативних пацієнтів та членів їх родин до якісної паліативної допомоги.
Моніторинг та оцінка
Напрями, за якими оцінюються результати реалізації Стратегії:
a планування та надання паліативної допомоги з урахуванням визначених потреб
адміністративно-територіальної одиниці;
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a збільшення кількості осіб, яким надається паліативна допомога, на __ відсотків;
a зменшення нецільового розподілу коштів, направлених на охорону здоров’я (ут-

римання паліативних/соціальних пацієнтів в лікувально-профілактичних закладах, виїзди
«швидкої допомоги» для здійснення ін’єкції) на ____ відсотків.
Для досягнення цілей Стратегії необхідно розробити і затвердити план заходів з реалізації Стратегії з відповідними фінансовими розрахунками.
Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
інших джерел.
Обсяги фінансування заходів з реалізації Стратегії уточнюються щороку з урахуванням
можливостей державного бюджету.

Нова стратегія наркополітики України
Автори:
Олена Кучерук
Менеджер Програми «Громадське здоров’я» МФ «Відродження»
Ксенія Шаповал
Координатор Міжнародної ініціативи «Паліативна допомога» МФ «Відродження»
Леся Брацюнь
Виконавчий директор ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Голова Громадської Ради при Державній службі Україні з контролю за наркотиками»
28 серпня 2013 року Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням ухвалив «Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року». Цей документ принципово відрізняється від попередніх державних політик щодо наркотиків, визнаючи
необхідність досягнення балансу поміж контролем та доступом до підконтрольних речовин. Розробку Стратегії ініціювала та здійснювала Державна Служба України з контролю
за наркотиками (http://www.narko.gov.ua/), відповідно до міжнародних стандартів, які
було визначено Міжнародним Комітетом з контролю за наркотиками ООН.
Попередня «Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011-2015 роки» затверджена Розпорядженням КМУ від 13.09.2013 р. визначала репресивний підхід щодо наркозалежних осіб, обходячи питання медичного застосування контрольованих речовин для інших груп пацієнтів.
Новий документ, визначає ряд принципових положень, які мають допомогти досягнути
поліпшення ситуації з доступом до лікування контрольованими речовинами для пацієнтів
з гострим та хронічним больовим синдромом, наркозалежних, пацієнтів замісної підтримувальної терапії, психічно хворих та ін.. Зокрема, в тексті Стратегії виокремлено розділ
«Сприяння розвитку паліативної допомоги», де визначено наступні заходи:
a проведення національної оцінки потреб у паліативній допомозі, в лікарських засобах, передусім для полегшення болю;
a розроблення та прийняття відповідно до принципів ВООЗ стандартів і клінічних
протоколів надання паліативної допомоги;
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сприяння вітчизняному виробництву таблетованого морфіну;
створення системи державної підтримки виробників ліків та аптек, які мають ліцензії на обіг наркотиків, з метою розширення їх асортименту та доступності;
забезпечення закладів охорони здоров’я та аптечної мережі таблетованими та
пролонгованими формами опіоїдних анальгетиків;
створення необхідних умов для безпечного використання наркотичних лікарських засобів в «стаціонарі на дому»;
призначення лікарем без додаткового погодження та комісійного перегляду наркотичних лікарських засобів для пацієнтів з хронічним больовим синдромом онкологічної та неонкологічної природи;
включення обов’язкового навчального курсу з паліативної допомоги в навчальні
програми підготовки студентів і післядипломної перепідготовки лікарів, фельдшерів, медсестер, консультантів та соціальних працівників.

Задля удосконалення системи контролю за обігом контрольованих речовин Стратегія
визначає, що «слід досягти оптимального балансу між забезпеченням дотримання вимог
законодавства щодо недопущення незаконного обігу наркотиків і, водночас, доступності
їх для медичних, наукових та інших потреб». Серед інших позитивних моментів варто зупинитись на наступних:
a в тексті Стратегії вказується на необхідність перегляду критеріїв оцінки успішності діяльності правоохоронних органів, а саме відмову від кількісного підходу.
a Окремий акцент зроблено на необхідності забезпечення доступу до контрольованих лікарських засобів через первинну ланку медичного обслуговування — сімейних лікарів, що має важливе значення в контексті реформи охорони здоров’я
для розширення доступу, наприклад, до знеболення.
a Стратегія містить розділ зі зменшення шкоди та декларує забезпечення заходів
зменшення шкоди включаючи обмін шприців та програми замісної підтримувальної терапії для тих, хто не може чи не готовий припинити вживання наркотиків;
a Стратегія враховує гендерну специфіку, зокрема окрему увагу приділень жінкам,
які вживають наркотики та необхідності розробки для них спеціалізованих сервісів.
a В пенітенціарних закладах передбачається забезпечення всіх видів послуг лікування наркозалежності, в тому числі фармакологічних програм, що включає в
тому числі програми детоксикації.
a Визначається необхідність перегляду розмірів наркотичних засобів, за які наступає кримінальна відповідальність, у напрямі підвищення їх порогової кількості.
Варто зауважити, що Стратегія є рамковим документом, який окреслює основні принципи та бачення національного підходу до системи обігу, використання, контролю, запобігання нелегального поширення контрольованих речовин. Тим не менш, Стратегія
визначає основні засади формування наркополітики в Україні; найближчим часом сподіваємося побачити й затверджений План заходів, щодо виконання Стратегії.
Стратегія розроблялася із широким залучення експертів різних галузей, а також представників громадських організацій. Так, МФ «Відродження» спільно з іншими міжнародними й українськими неурядовими організаціями, зокрема ВГО «Ліга сприяння розвитку
паліативної та хоспісної допомоги», Управління ООН з наркотиків та наркозлочинності,
Група Помпіду Ради Європи, інші експерти долучилися до створення документу й сприяли
його ухваленню. Протягом 2011-2012 р.р. Фонд підтримав серію громадських обговорень
проекту Стратегії у Львові, Харкові, Одесі, Києві, забезпечив національну й міжнародну
експертизу документу.
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Розрахунок потреби у наркотичних лікарських засобах
для медичного використання в Україні
Автори:
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Леся Брацюнь
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Голова Громадської Ради при Державній службі Україні з контролю за наркотиками»
Наркотичні анальгетики (НА) є незамінними в медичній практиці. Міжнародний документ — Єдина Конвенція про наркотичні речовини 1961р. з поправками внесеними згідно
з протоколом 1972р. — покладає на уряди країн подвійне зобов’язання: забезпечення наявності достатньої кількості наркотичних і психотропних засобів для медичних та наукових цілей й одночасно зобов’язання попередження їх незаконного використання та
нелегального обігу [1, 2].
Одним з етапів здійснення політики в сфері контролю за наркотичними речовинами є
визначення їх необхідної кількості для медичних й наукових цілей. Тому визначена система
розрахунку та оцінки необхідної кількості НА є вкрай необхідною. [3].
Однією з визнаних методик розрахунку потреби в НА є методика на основі епідеміологічних даних щодо смертності населення та рекомендованих принципів терапії. Результати, отримані при застосуванні цієї методики, дають змогу оцінити наскільки
задовольняються потреби у НА, й зокрема особлива увага приділяється необхідності забезпечення адекватним знеболенням пацієнтів всіх вікових категорій відповідно до потреб
й незалежно від нозології [4].

Розрахунок потреби в морфіні для України
За рекомендаціями ВООЗ 80% пацієнтів, які помирають від онкологічних захворювань
та 50% пацієнтів, які помирають від СНІД та 50% пацієнтів, які помирають від туберкульозу, потребують в середньому щодобово 75 мг морфіну перорально протягом 90 днів
життя; окрім цього, 15% пацієнтів, які помирають від отриманих травм (інших зовнішніх
причин), потребують знеболення протягом 5 діб життя. Потреба для знеболення пацієнтів
з іншими захворюваннями, а також лікування гострого болю складає не менше ніж 10%
від вище розрахованої потреби [5].
На основі даних смертності за 2010—2011 рр. та вищезазначених рекомендацій було
розраховано потребу України в морфіні (Таблиця 1).
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Таблиця 1. Розрахунок потреби за даними смертності 2010 року та 2011 року:
ПОТРЕБА У НА УКРАЇНИ ЗА 2010 РІК

Загалом осіб
за 2010 рік

Потреба у
знеболенні
у % від
загальної
кількості
померлих

Кількість осіб,
які
потребували
морфіну від
загальної
кількості
померлих

Середня
потреба у
знеболенні
протягом
(діб) * добову
потребу у
морфіні

Потреба у
морфіні у кг
за причинами
смерті

Кількість
померлих від
онкологічних
захворювань
(осіб)

85 027

80%

68 022 осіб

90 діб * 75 мг

459,14 кг

Кількість
померлих від
СНІД (осіб)

3 100

50%

1 550 осіб

90 діб * 75 мг

10,46 кг

Кількість
померлих від
Туберкульозу
(осіб)

7 600

50%

3 600 осіб

90 діб * 75 мг

24,30 кг

Кількість
померлих від
зовнішніх причин
(осіб)

44 000

15%

6 600 осіб

5 діб * 75 мг

2,47 кг

ВСЬОГО за 2010 рік

496,37 кг

Інші захворювання, а також гострий біль 10% від потреби у кг

49,62 кг

РАЗОМ за 2010 рік Загальна кількість морфіну
(враховуючи інші захворювання), кг

545,99 кг

ПОТРЕБА У НА УКРАЇНИ ЗА 2011 РІК

Загалом осіб
за 2011 рік

Потреба у
знеболенні
у % від
загальної
кількості
померлих

Кількість
осіб, які
потребували
морфіну від
загальної
кількості
померлих

Середня
потреба у
знеболенні
протягом
(діб) *
добову
потребу
у морфіні

Потреба
у морфіні
у кг за
причинами
смерті

Кількість
померлих від
онкологічних
захворювань
(осіб)

84 949

80%

67 959 осіб

90 діб * 75 мг

458,72 кг

Кількість
померлих від
СНІД (осіб)

3 872

50%

1 936 осіб

90 діб * 75 мг

13,06 кг
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Кількість померлих
від Туберкульозу
(осіб)

6 900

50%

3 450 осіб

90 діб * 75 мг

23,28 кг

Кількість померлих
від зовнішніх причин (осіб)

42 400

15%

6 360 осіб

5 діб * 75 мг

2,38 кг

ВСЬОГО за 2011 рік

497,44 кг

Інші захворювання, а також гострий біль 10% від потреби у кг

49,74 кг

РАЗОМ за 2011 рік. Загальна кількість морфіну
(враховуючи інші захворювання), кг

547,18 кг

При порівняні розрахованої потреби зі споживанням, яке за 2009-2011рр. у середньому
становило 87 кг (перерахунок на пероральні форми), можна стверджувати про вкрай обмежену доступність НА для медичних цілей.

Розрахунок потреби в НА на 2014 р.
Існуюча у країні інфраструктура системи охорони здоров’я, недотримання міжнародних керівних принципів стандартної терапії, проблеми у системі постачання НА — сьогодні Україна не може забезпечити споживання НА в кількості, розрахованою за даними
щодо захворюваності/смертності. Саме тому, міжнародні експерти рекомендують замість
використання середнього показника споживання за останні роки, який відповідно до поданих вище розрахунків має скласти більше 500 кг морфіну, поступово збільшувати замовлення на ці препарати та здійснювати щорічний приріст на 25%. В той же час, споживання
інших НА може залишатися на попередньому рівні відповідно до медичних потреб [6].
Окремо слід зазначити, що експерти ВООЗ наголошують на необхідності надання переваги в медичній практиці використання не ін’єкційних форм морфіну. Тому, препарати
морфіну, згідно рекомендацій, необхідно розділити у наступному співвідношенні: 25% —
ін’єкційна форма, 50% — таблетки повільного вивільнення, 25% — таблетки швидкого вивільнення. (Ідеальне співвідношення <10% — ін’єкційна форма, 60% — повільного і 30% —
швидкого вивільнення) [6].
Необхідно пам’ятати, що у деяких випадках пацієнти виявляються толерантними до
морфіну. Враховуючи це, 5%-10% від загальної розрахованої кількості морфіну варто віднести на інші НА, рекомендовані для знеболення при сильному больовому синдромі.
Проведений розрахунок потреби в НА на основі вищезазначених даних на 2014 представлений в Таблиці 2.
Таблиця 2. Потреба в НА для України на 2014 р.
Споживання морфіну Загальна потреба у
за 2009-2011 рр. морфіні на 2014 (+25%)

87 кг

108,75 кг

Потреба у морфіні на 2014 у розрізі ЛЗ
Ін’єкційні форми: 25% — 8,61кг1
Пероральні форми: 75% — 77,5 кг
Препарати морфіну: n швидкого вивільнення:
25% — 25,8 кг
95% — 103,3 кг
n повільного вивільнення:
50% — 51,7 кг
2

Інші препарати:
5% — 5,44 кг

Бупренорфін сублінгвальний —
0,02 кг
Фентаніл трансдермальний —
0,03 кг
Метадон пероральний — 0,6кг
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1

Коефіцієнт перерахунку з перорального морфіну в інєкційний — 1/3.
Розрахунок проводився на основі еквівалентних доз [7] та припущення, що ЛЗ займають однакову
частку — 1/3.
2

В Україні відсутня єдина методика розрахунку потреби в НА на національному рівні, а
розрахунок потреби на ці ЛЗ здійснюється на місцевому рівні за принципом «спожито за
попередній період», який не враховує даних щодо смертності та якості надання медичної
допомоги.
В той час Празька хартія «Отримання паліативної допомоги — право людини», прийнята на 13-му Світовому Конгресі Європейської асоціації паліативної допомоги, що проходив з 30 травня по 2 червня 2013 р. у Празі, Чехія, у якому взяли участь понад 3000
учасників усіх країн світу закликає уряди всіх країн: «Забезпечити доступність основних
лікарських засобів, у тому числі за використанням яких здійснюється контроль, усім, хто
цього потребує:
• виявити і усунути надмірні обмежувальні бар’єри, які ускладнюють застосування лікарських засобів (використання яких контролюється законом), для законних медичних
цілей,
• забезпечити розвиток відповідної системи оцінки потреби в таких препаратах, для
того, щоб препарати були постійно доступні для хворих (безперервно),
• гарантувати створення системи безпечного і надійного розподілу та видачі лікарських засобів для того, щоб пацієнти могли отримати опіоїдні препарати незалежно від
прогнозу, місця лікування чи географічного місця розташування.» [8].
Слід зазначити, що на сьогодні внесено ряд змін в нормативно-правову базу обігу НА
(внесено зміни в Наказ МОЗ України № 360, затверджено Постанову Кабінету Міністрів
України № 333), що покликані покращити доступність НА для медичних цілей, зокрема
розширити повноваження лікарів первинної ланки, удосконалити рецептурний відпуску
та забезпечити якісне знеболення пацієнтів, які знаходяться вдома. При цьому, розрахунок
потреби НА на основі показників смертності та з врахуванням міжнародних керівних принципів знеболення, як на національному рівні так і на рівні лікувальних закладів, повинен
стати невід’ємною складовою системи забезпечення достатньої кількості контрольованих
речовин для медичних цілей та надання якісного знеболення.
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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» МФ
«Відродження»
Переклад: Сергій Дьома
Підготувала: Ксенія Шаповал, координатор Міжнародної ініціативи «Паліативна допомога» МФ «Відродження»

У другій частині документу, який представляє офіційну позицію Європейської Асоціації
паліативної допомоги (ЄАПД), Лукас Редбрух, Шейла Пейн та Рада директорів ЄАПД окреслюють загальні вимоги до послуг (служб) паліативної допомоги та окремі вимоги до
кожного типу послуг (служб).
... продовження. Початок у випуску Європейського Журналу Паліативної Допомоги (ЄАПД) 16.6
7. Надання паліативної допомоги
Цей розділ зосереджує увагу на тому, яким чином надається паліативна допомога у громадах. Буде окреслено основні положення та загальні вимоги до послуг паліативної допомоги. Надалі, у розділі 8, буде представлено різні типи послуг (служб) із особливими
вимогами до кожного типу послуг (служб).
Наступні базові вимоги є надзвичайно важливими для надання паліативної допомоги:
• Планування допомоги наперед
• Безперервність допомоги
• Доступність допомоги
• Вибір місця надання допомоги
7.1. Планування допомоги наперед
В ідеалі, пацієнт, родина та команда паліативної допомоги обговорюють планування та
надання паліативної допомоги, беручи до уваги вибір пацієнта, його ресурси та медичні
поради. Зміни у стані та дієздатності пацієнта призведуть до змін у режимі лікування., й за
допомоги постійного обговорення та корегування створюється індивідуальний план надання допомоги протягом усього перебігу хвороби.
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Проте, із прогресуванням хвороби та погіршенням когнітивної та фізикальної функції
здатність деяких пацієнтів до прийняття рішень знижуватиметься, й вони більше не будуть
здатні брати участь у прийнятті рішень. Паліативна допомога має містити механізми планування надання допомоги наперед, аби ці пацієнти могли отримувати паліативну допомогу відповідно до їх вибору, за їх бажанням.
Директиви щодо допомоги, зроблені наперед, дозволяють пацієнтам зберегти особисту
автономію та дати вказівки щодо допомоги у випадку, якщо пацієнти втрачають функціональність та не можуть більше приймати рішення.1 Юридичний статус директив для лікування, вироблених заздалегідь, є відмінним у різних європейських країнах. Тільки у
небагатьох країнах ці документи схвалені до використання національними законами.
Наразі триває дискусія наскільки обов’язковими мають бути директиви для лікування,
зроблені заздалегідь. Пацієнти можуть змінювати власні пріоритети із прогресуванням
хвороби, й не завжди зрозуміло, чи директиви, зроблені заздалегідь, є іще актуальними,
або ж не враховують нової ситуації.
Директиви, зроблені заздалегідь, можуть бути доповнені або замінені делегуванням повноважень у сфері охорони (healthcare proxy) або ж доповнені довгостроковим
уповноваженням у справах (durable power of attorney). Такий документ дозволяє пацієнту призначити уповноваженого, особу, яка прийматиме рішення щодо лікування замість пацієнта, якщо здатність пацієнта приймати такі рішення зменшиться.1
7.2. Доступ до послуг
Послуги мають надаватися усім пацієнтам, де й коли б вони їх не потребували, у невідкладному режимі. 2,3
Команди паліативної допомоги мають працювати задля досягнення рівного доступу до
паліативної допомоги представників усіх вікових груп та категорій пацієнтів, усіх категорій діагнозів, усіх місць надання медичної допомоги (у тому числі, у сільській місцевості)
та незалежно від расового, етнічного походження, сексуальної орієнтації та спроможності
оплатити послуги.4
Рівність доступу до паліативної допомоги має бути гарантовано в усіх європейських
країнах, забезпечуючи надання паліативної допомоги відповідно до потреб та незалежно від культурних, етнічних та інших обставин.3
7.3. Безперервність допомоги
Безперервність допомоги протягом усього перебігу хвороби у різних закладах системи охорони здоров’я є базовою вимогою паліативної допомоги.4
Це положення стосується необхідності надання постійної допомоги протягом усього
перебігу хвороби, незалежно від місця перебування пацієнта.
Паліативна допомога є невід’ємною частиною системи послуг охорони здоров’я у будьякому середовищі (у лікарні, відділенні невідкладної допомоги, закладі сестринської допомоги, вдома у пацієнта, закладу допомоги літнім людям, амбулаторних служб та у
нетрадиційних середовищах, такі як школи та в’язниці). Команда паліативної допомоги
співпрацює з професійними та неформальними піклувальниками у кожному із цих середовищ для забезпечення координації, комунікації та постійності паліативної допомоги у
всіх місцях — інституційних закладах та вдома. Запобігання кризовим станам та непотрібним переміщенням є важливою умовою для надання повноцінної паліативної допомоги.4
7.4 Бажане місце надання допомоги
Більшість пацієнтів бажають отримувати допомогу у власних домівках, якщо це
можливо, аж до моменту смерті. Натомість, місцем смерті більшості пацієнтів є лікарня або заклад сестринської допомоги.
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Все більше даних досліджень, проведених серед пацієнтів та загального населення, доводять, що більшість пацієнтів, хворих на рак, хотіли би померти у себе вдома (близько
75% респондентів).5 Проте, чималу роль у вирішенні цього питання відіграє соціальне оточення. Так, молоді люди, сім’ї де є малі діти, одинокі особи, вдівці, — хотіли б померти поза
межами їх домівки.
Хоча більшість пацієнтів хотіли б померти вдома, але статистичні дані показують, що
у Європі місцем смерті, найчастіше, є лікарня або заклад сестринської допомоги. Виходячи
з різноманітних досліджень, автори повідомляють про наступні оціночні дані місць смерті
у Німеччині: лікарня 42-43%, вдома 25-30%, заклади сестринської допомоги або будинки
для літніх людей 15-25%, хоспіси 1-2%б інші 3-7%).6
Багато пацієнтів, проводячи останній рік життя вдома, в термінальній стадії, все одно
направляються до лікарні та помирають там. Факт, що багато пацієнтів направляються в
термінальній стадії до стаціонарних лікарень, викликав чималу дискусію серед спеціалістів
з паліативної допомоги. Експерти дійшли висновку, що така ситуація виникає через неналежну підтримку важкохворих пацієнтів у громаді.3
Бажане місце надання допомоги та місце смерті, мають бути визначені та обговорені з
пацієнтом та родиною. Наскільки це можливо, треба вжити заходів для задоволення цих
уподобань пацієнта.7
Проте, важливо усвідомлювати, що місце смерті може бути визначено іншими факторами, крім бажання пацієнта. В останній стадії хвороби, стан пацієнта може погіршитися
до такого рівня, що це може потребувати госпіталізації до лікарні або спеціалізованого
відділення у стаціонарі для інтенсивного медичного та сестринського лікування та догляду,
який не можливо надати у домашніх умовах.
7.5. Місця надання допомоги
Паліативні лікування, допомога та підтримка надаються вдома, у закладах сестринської допомоги, у будинках для літніх осіб, у лікарнях та хоспісах, та інших місцях,
якщо це потрібно.2
Паліативна допомога надається спеціалізованими службами:
• Районні сестринські служби паліативної допомоги
• Лікарі загальної практики
• Амбулаторні сестринські служби
• Відділення лікарень
• Заклади сестринської допомоги
Спеціалізовані служби надання паліативної допомоги:
• Відділення паліативної допомоги у стаціонарах
• Стаціонарні хоспіси
• Команди паліативної допомоги у лікарнях
• Команди для надання паліативної допомоги вдома
• Громадські команди паліативної допомоги
• Відділення-денні стаціонари паліативної допомоги
• «Лікарні вдома»
• Амбулаторні клініки
7.6. Мережі паліативної допомоги
Регіональні мережі, до яких долучено широкий спектр інституцій та послуг разом з
ефективною координацією, покращать доступ до паліативної допомоги та підвищать
якість, а також безперервність надання допомоги.

23

У звітах відповідних експертів щодо паліативної допомоги йдеться про те, що стаціонарне відділення спеціалізованої паліативної допомоги має знаходитися у центрі регіональної мережі паліативної допомоги.2,3
Має бути принаймні одне стаціонарне відділення у кожній місцевості, охопленій
послугами охорони здоров’я.
Спеціалізоване стаціонарне відділення має бути центральним елементом служби спеціалізованої паліативної допомоги. Послуги (служби) спеціалізованої паліативної допомоги у всіх інших типах закладів та середовищах, у тому числі у звичайних лікарнях та у
громадах, мають базуватися або мати формальні зв’язки зі стаціонарним відділенням спеціалізованої паліативної допомоги. 3 Цей зв’язок не тільки уповноважує надання допомоги
та постійний процес навчання, але також забезпечує безперервність у наданні допомоги
пацієнтам.2
У своїх рекомендаціях Рада Європи стверджує, що якість допомоги у певному регіоні
залежить не тільки від якості роботи окремих інституцій та служб, але також від координації спеціалізованих служб та служб первинної допомоги.2 Якщо служби організовані у
вигляді впорядкованої регіональної мережі, це покращує доступ до паліативної допомоги
та вдосконалює якість та безперервність надання допомоги.9,11-13 Якщо така мережа має на
меті працювати добре, повинні бути виконані дві умови: ефективна координація та широкий спектр інституцій та служб.
Ефективної координації можливо досягти найкраще за допомогою діяльності спеціалізованого менеджера (регіонального координатора), який опікується конкретними випадками (case manager) (координатора допомоги щодо окремих випадків (case
coordinator), головного працівника (key worker)), який може забезпечити передачу інформації та безперервність допомоги у різних закладах.5 Ефективна координація служб дозволить більшій пацієнтів померти вдома, якщо вони цього бажають. Для досягнення
ефективності ці координаційні послуги мають бути доступні 24 години на добу, сім діб на
тиждень.
Координація може здійснюватися командою або окремою особою. Комплексна допомога у кожному окремому випадку та координація може здійснюватися міждисциплінарною групою експертів, які представляють різні типи послуг у мережі, або заклад
паліативної допомоги, або стаціонарний хоспіс.
Передбачається, що спектр послуг має забезпечувати усі різноманітні рівні надання послуг, яких потребують пацієнти (див. Таблицю 1).10 Крім того, рекомендовано задіяти
служби, які беруть участь у взаємодії (служби забезпечення підтримки у лікарнях та амбулаторні служби паліативної допомоги).
Мережа паліативної допомоги має декілька завдань. Окрім координації допомоги, компонентами мережі, яка злагоджено працює, є:
• Визначення цілей та стандартів якості шляхом консенсусу
• Єдині критерії залучення пацієнта до допомоги та його виписки на всіх рівнях допомоги
• Використання спільних методів оцінки
• Виконання спільних терапевтичних стратегій, які базуються на наявних доказах.
Окрім надання допомоги, мережа має оцінювати власну ефективність, наприклад використовуючи методи аудиту, а також має організувати та слідкувати за заходами у галузях
навчання та досліджень.14
7.7. Персонал спеціалізованої паліативної допомоги
Найбільш ефективно паліативна допомога надається міждисциплінарною командою з
професіоналів охорони здоров’я, які мають знання та навички у всіх аспектах надання допомоги.15 Проте, у неспеціалізованих закладах, мультидисциплінарна робота у командах є
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радше виключенням, аніж правилом. Треба подбати про те, щоби неспеціалізовані служби
підтримували належну комунікацію із спеціалізованими закладами.
Надання послуг зі спеціалізованої паліативної допомоги вимагає роботи команди,
яка складається з багатьох професіоналів, які дотримуються міждисциплінарного підходу у роботі.
Рада Європи2 та Національний Наглядовий Комітет з Паліативної Допомоги3 дає перелік вимог до персоналу служб спеціалізованої паліативної допомоги. Відповідно до них,
наступні спеціалісти — на додаток до медичних сестер та лікарів — мають бути доступними
до залучення протягом цілого робочого дня, частково або у певний час:
• Соціальні працівники
• Спеціалісти з надання психосоціальної підтримки
• Відповідна кількість офісних працівників, адміністративних секретарів та загальних
помічників
• Фізіотерапевти
• Спеціалісти з надання підтримки, пов’язаною з втратою
• Координатори духовної підтримки
• Координатори волонтерів
• Священики
• Спеціалісти з лікування ран
• Спеціалісти з лімфостазу
• Спеціалісти з терапії працею
• Логопеди
• Дієтологи
• Фармакологи
• Спеціалісти з комплементарної терапії
• Тренери/інструктори
• Бібліотекарі
Основа команди паліативної допомоги на мінімальному рівні має складатися з медсестер та лікарів, які пройшли спеціальне навчання, та, якщо можливо, повинна доповнюватися психологами, соціальними працівниками та фізіотерапевтами. Інші
спеціалісти можуть бути в основному складі команди, але частіше залучатимуться погодинно.
Створюючи команди, треба враховувати розбіжності між європейськими країнами, регіонами та середовищами. Наприклад, у деяких країнах психологи вважаються важливими
членами базової команди, у той час, як в інших країнах ця професія не стосується клінічної
роботи з пацієнтами та членами їх родин.
Діти можуть потребувати спеціалізованих послуг, які мають надаватися медичними працівниками, які мають знання з педіатрії. Це особливо стосується сестринської служби надання педіатричної паліативної допомоги. Паліативна допомога для підтримки дітей та
їхніх родин має також надаватися у пацієнтів вдома.2

7.8. Робота волонтерів
Служби спеціалізованої паліативної допомоги повинні мати у складі волонтерів,
або співпрацювати з волонтерськими службами.
Волонтери роблять надзвичайно важливий внесок у паліативну допомогу. Рада Європи
вказує на важливість роботи волонтерів для надання якісної паліативної допомоги у громаді.2
Для адекватного виконання своєї партнерської ролі у мережі паліативної допомоги,
мають бути забезпечені декілька передумов:
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Таблиця 1. Диференційована система служб паліативної допомоги*
Паліативна допомога
Паліативний
підхід до
медичної
допомоги

Невідкладна
допомога

Лікарня

Довготермінова
допомога

Заклад
сестринської
допомоги,
будинок для літніх
людей

Допомога вдома

Лікарі загальної
практики

Підтримка спеціалістів для
загальної паліативної допомоги

Спеціалізована
паліативна
допомога

Команди з
підтримки надання Відділення
паліативної
паліативної
допомоги
допомоги у
лікарнях
Стаціонарний
хоспіс

Служби волонтерів
у хоспісах
Команди надання
паліативної
допомоги вдома

Команди надання
паліативної
допомоги вдома,
центри денної
допомоги

адаптовано з Nemeth and Rottenhofer10

• Асоціація має забезпечувати навчання робітників-волонтерів, керувати їх роботою
та визнавати їх повноваження
• Навчання є абсолютно необхідним й вимагає ретельного відбору волонтерів
• Волонтери діють у складі команди, відповідальність несе координатор
• Координатор утворює зв’язок між волонтерами та піклувальниками, між лікарнею
та асоціацією
• У міждисциплінарній команді волонтери не виконують ролі заступників будь якого
члена команди, але доповнюють її роботу.
Щодо більш детальних вимог до різноманітних служб паліативної допомоги дивіться
Розділ 8 (Служби паліативної допомоги)
7.9. Відпустка для надання паліативної допомоги
Законодавчі положення щодо надання піклувальникам відпустки для паліативної
допомоги присутні тільки в Австрії і Франції. Подібні законодавчі норми мають бути
запроваджені в інших європейських країнах для надання членам родини можливості
здійснювати догляд за рідними у домашніх умовах настільки довго, наскільки це
потрібно.
Відпустка з місця роботи для людей, які повинні піклуватися про серйозно хворих або
помираючих чоловіка/дружину, батьків, дітей або інших близьких родичів, дозволила би
багатьом пацієнтам залишатися вдома до моменту смерті. Проте, законодавчі норми щодо
відпустки з місця роботи існують тільки у двох європейських країнах. Запровадження подібних законодавчих норм в інших країнах було би дуже великим кроком у розвитку паліативної допомоги. Правове визнання справедливості вимог фінансового відшкодування
підчас відпустки з місця роботи для надання паліативної допомоги допомогло би зменшити
тягар для членів родини та інших піклувальників.
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8. Служби (послуги) паліативної допомоги
У цьому розділі буде представлено настанови щодо мінімальних ресурсів, необхідних
для задоволення потреб населення у паліативній допомозі у громаді. Різноманітні типи
служб представлені у відповідності до наступних характеристик:
• Визначення та призначення служби
• Попит у громаді
Вимоги (персонал та вимоги щодо приміщення)
8.1. Заклад паліативної допомоги
8.1.1. Визначення та призначення
Заклади паліативної допомоги (ЗПД) надають спеціалізовану допомогу у стаціонарі.
Заклад паліативної допомоги є відділенням, яке спеціалізується у лікуванні та догляді
для пацієнтів паліативної допомоги. Зазвичай, це палата всередині або при лікарні,
але він також може існувати як окремий заклад. У деяких країнах закладами паліативної допомоги будуть звичайні відділення лікарень, де надається допомога з подолання
кризових станів для пацієнтів зі складними симптомами та проблемами; в інших країнах ЗПД можуть бути окремими закладами, які надають допомогу наприкінці життя
пацієнтам, які не можуть більше отримувати допомогу вдома.
Заклади паліативної допомоги мають на меті полегшувати страждання від хвороби
та лікування, та стабілізувати функціональний статус пацієнта, якщо це можливо, а
також пропонувати пацієнтам та піклувальникам психологічну та соціальну підтримки
таким чином, аби уможливити виписку пацієнта або переведення його/її до іншого
місця надання допомоги.
ЗПД приймають пацієнтів, чий медичний стан (фізичний, психологічний, соціальний та
духовний) викликає потребу у наданні спеціалізованої паліативної допомоги з боку декількох
спеціалістів.2 Пацієнти можуть бути госпіталізовані до цих закладів для отримання спеціалізованої допомоги на період декількох діб або декілька тижнів; пріоритет може бути визначено
проблемами, пов’язаними з доглядом, медичними, психосоціальними та духовними.
Ці заклади також можуть надавати послуги денних хоспісів, догляду вдома, підтримки
окремих пацієнтів з відповідними показаннями у будинках з догляду за літніми людьми,
підтримки, пов’язаної із втратою близьких, консультаційні послуги, освітні послуги тощо.16
Головні послуги мають надаватися 24 години сім діб на тиждень.15 Якщо можливо, має
бути цілодобова телефонна консультаційна лінія для медичних працівників та цілодобова
телефонна служба підтримки для відомих ЗПД пацієнтів, які знаходяться не в лікарні та
їхніх піклувальників.
Передбачається, що ЗПД мають співпрацювати з різними службами в амбулаторному
та стаціонарному секторах.2 Вони працюють у мережі разом із медичними центрами, відділеннями лікарень, лікарями загальної практики, амбулаторними службами сестринської
підтримки, хоспісними службами, а також іншими відповідними службами.6
8.1.2. Попит
Необхідна кількість ліжок паліативної допомоги оцінюється у 50 на 1 000 000 населення. Враховуючи, що оптимальною кількістю ліжок в одному закладі є 8-12, на
1 000 000 мешканців має бути п’ять закладів паліативної допомоги. Нещодавні оцінки
підвищили кількість необхідних ліжок паліативної і хоспісної допомоги до 80-100 на
1 000 000 мешканців.
Донедавна, потреба у ліжках паліативної допомоги для пацієнтів, хворих на рак, оцінювалася у 50 ліжок на 1 000 000 мешканців. Проте, цей рівень не бере до уваги потреби
пацієнтів, хворих не на рак, та не враховує зростаючу частку хронічних хвороб, що витікає
з огляду на старіння європейського населення.2
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Справжня потреба, мабуть, дорівнює вдвічі більшій кількості ліжок.
Говорячи загально, відповідна кількість ліжок необхідна у певному регіоні, залежатиме
від демографічного та соціоекономічного розвитку, а також від наявності інших спеціалізованих паліативних служб, які надають, наприклад, можливість відпочинку піклувальникам або допомогу вдома. В Австрії рекомендовано мати 60 ліжок на 1 000 000 мешканців,
розподілених у країні відповідно до регіональних умов.10 В Ірландії Звіт Національного
Наглядового Комітету рекомендує мати 80-100 паліативних ліжок на один мільйон населення.3
Атлас Паліативної Допомоги у Європі ЄАПД проливає світло на існуючу кількість ліжок
паліативної допомоги у різних Європейських країнах.17 Кількість паліативних ліжок у Західній Європі оцінювалося у розмірі від 10-20 ліжок на мільйон мешканців (Португалія, Туреччина) до 50-75 ліжок на мільйон мешканців (Швеція, Великобританія, Ісландія,
Люксембург). Відповідно, кількість ліжок має бути збільшено навіть у багатьох країнах Західної Європи, а ситуація у багатьох східноєвропейських країнах навіть гірша.
8.1.3. Вимоги
ЗПД вимагають праці висококваліфікованої мультидисциплінарної команди.2
Штатні співробітники закладів паліативної допомоги повинні пройти спеціалізоване
навчання. Ядро команди складається з лікарів та медсестер. Розширений склад команди включає інших дотичних професіоналів, таких як психологи, фізіотерапевти,
соціальні працівники або священики.
Головною особливістю ЗПД є мультипрофесійна команда, яка складається з представників різних професій, які отримали спеціальні знання, доповнена волонтерами.6 Базова
команда складається у мінімальному варіанті з лікарів та медсестер й отримує спеціалізовану допомогу від психологів, соціальних працівників, фізіотерапевтів, спеціалістів з духовної підтримки тощо. Додатково, завжди має бути можливість доступу до послуг інших
професіоналів. Всі співробітники базової команди повинні пройти спеціалізоване навчання з паліативної допомоги, акредитоване національними професійними радами.
У складі медичного персоналу мають бути консультанти зі спеціальними знаннями та
навичками з паліативної допомоги. Працівники-волонтери мали би попередньо пройти
навчання на курсах для працівників-волонтерів хоспісу.10
ЗПД вимагають праці спеціалізованої базової команди, яка складається з лікарів
та медсестер. Кількість медсестер у складі команд ЗПД має дорівнювати пропорції в
обсязі принаймні одна медична сестра на ліжко, а краще 1.2 медсестри на ліжко.
У складі ЗПД повинні працювати лікарі зі спеціальною освітою у пропорції, принаймні, 0.15 лікаря на ліжко.
У закладі, де надається допомога дітям, має бути принаймні одна медична сестра зі
спеціальною педіатричною кваліфікацією підчас кожної зміни.
Існує певна кількість рекомендацій щодо кількості медичних сестер, які мають кваліфікацію у наданні спеціалізованої паліативної допомоги у різноманітних середовищах.
Слід мати не менш ніж одну медичну сестру, кваліфіковану у наданні спеціалізованої паліативної допомоги, на кожне ліжко.3 Рекомендовано мати принаймні одного лікаря, спеціаліста з паліативної медицини, який працює повний робочий день на кожні п’ять чи
шість ліжок.
У закладах паліативної допомоги мають працювати розширені команди паліативної допомоги із залученням відповідних спеціалістів, таких як психологи, соціальні працівники,
спеціалісти з надання духовної підтримки або фізіотерапевти. Представники цих професій мають бути членами командами або працювати у тісній співпраці з нею. Ці професіонали мають робити свій щирий внесок, або принаймні бути доступними до надання
послуг у разі потреби.
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Звіти країн щодо нормативів стосовно персоналу паліативної допомоги погоджуються,
що до розширеного складу команди закладу паліативної допомоги повинні бути залучені
представники необхідних професій: логопеди, психологи, священики, спеціалісти з терапії працею, клінічні спеціалісти з харчування, фармакологи, фізіотерапевти, спеціалісти
з лікування ран, спеціалісти з лімфостазу, соціальні працівники, спеціалісти з надання допомоги близьким пацієнта після його смерті, тощо. Окрім того, послуги працівників-волонтерів та координаторів на чолі завжди мають бути доступними.
Заклади паліативної допомоги повинні пропонувати атмосферу домашнього затишку
із тихими приватними приміщеннями. Це мають бути відокремлені приміщення, розраховані на 8-15 ліжок. У закладах мають бути кімнати на одного чи двох пацієнтів, можливості для рідних залишитися на ніч та приміщення для спілкування, наприклад кухні або
вітальні.
Приміщення для пацієнтів повинні бути обладнані для користування особами з фізичними недоліками. У кожній кімнаті має бути ванна кімната. У закладі слід мати кімнату для
споглядання покійної особи, прощання із нею, та роздумів, а також для іншого використання. Бажаною є можливість використання каплиці або кімнати для молитов (кімната для
різних вірувань).
Місце надання допомоги має бути облаштовано таким чином аби передавати відчуття
безпеки та комфорту та надавати можливість відчути приватність та інтимність.15 При
будь-якій можливості місця надання допомоги повинні мати атмосферу домашнього затишку та можливістю для пацієнтів вийти на двір.
8.2. Стаціонарний хоспіс
8.2.1. Визначення та призначення
До стаціонарного хоспісу надходять пацієнти на останньому етапі життя, коли лікування у лікарні не є необхідним, а допомога вдома або у закладі сестринської допомоги є неможливою.
Головними завданнями стаціонарного хоспісу є полегшення симптомів та досягнення
якнайвищої якості життя до моменту смерті, а також допомога у зв’язку із втратою.10
8.2.2. Вимоги
У стаціонарному хоспісі має працювати команда, яка складається з професіоналів
різного профілю, надаючи допомогу пацієнтам та членам їх родин, використовуючи
цілісний (холістичний) підхід. Кількість медсестер має складати одну, краще 1.2 сестер
на ліжко. Цілодобово має бути доступним лікар, кваліфікований у наданні паліативної
допомоги. До процесу мають активно долучатися спеціалісти з надання психосоціальної та духовної допомоги, а також волонтери.
До базової команди у стаціонарному хоспісі входять медичні сестри, при цьому потрібна постійна наявність допомоги з боку кваліфікованого лікаря. До розширеного складу
команди входять соціальні працівники, психологи, спеціалісти з надання духовної допомоги, фізіотерапевти, дієтологи, логопеди, спеціалісти з трудотерапії, а також волонтери.10
У стаціонарному хоспісі має бути домашня затишна атмосфера, умови для осіб з фізичними недоліками, кімнати для одного чи двох пацієнтів, із загальною кількістю
ліжок у кількості не менше восьми. У хоспісі мають бути облаштовані кімнати для соціалізації та терапевтичних заходів.
Стаціонарний хоспіс має бути автономним організаційним закладом із власною командою та кількістю ліжок не менше 8. У кімнатах пацієнтів має бути ванна кімната. Слід також
надати можливості для рідних залишитися на ніч.
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8.3. Команда паліативної допомоги у лікарні
8.3.1. Визначення та призначення
Команди з підтримки паліативної допомоги у лікарнях надають поради та підтримку щодо спеціалізованої паліативної допомоги іншим співробітникам клініки, пацієнтам, членам їх родин, а також піклувальникам у лікарні.
Вони пропонують формальне та неформальне навчання, а також здійснюють
зв’язок з іншими службами всередині та за межами лікарні.
Команди з підтримки паліативної допомоги також відомі як команди з підтримувальної
допомоги або лікарняні мобільні команди.17 Команди з підтримки паліативної допомоги,
у першу чергу, пропонують підтримку медичним працівникам у відділеннях лікарень та поліклініках, які не спеціалізуються у наданні паліативної допомоги.10
Метою команди з підтримки паліативної допомоги є полегшення численних симптомів пацієнтів паліативної допомоги у різних палатах лікарні шляхом навчання персоналу та підтримки пацієнтів та членів їх родин. Більше того, знання щодо
паліативної медицини та паліативної допомоги мають бути доступні у відповідних середовищах.
Підтримка та навчання пропонуються щодо терапії болю, контролю симптомів, цілісної (холістичної) допомоги, психосоціальної підтримки тощо. Це передбачає відвідування
пацієнтів у різних типах палат та надання консультацій іншим клініцистам. Проте, рішення
щодо терапії та втручань, а також їх виконання залишаються у межах відповідальності лікарського персоналу, який безпосередньо опікується пацієнтами. Команда з підтримки паліативної допомоги робить свій внесок на запит лікарського та сестринського персоналу,
пацієнта лікарні та його членів родини.2 Передбачається, що команда має діяти у тісній
співпраці з іншими спеціалістами.
Завдання команди з підтримки паліативної допомоги полягають у вдосконаленні
допомоги для пришвидшення виписування з відділення для пацієнтів з гострими станами та сприяння у переході пацієнтів від стаціонарного лікування до амбулаторної
допомоги.
Заходами, які здійснює команда, можуть бути добре організоване переведення пацієнтів
до закладів паліативної допомоги або координація між стаціонарною та амбулаторною допомогою. Тісне співробітництво з іншими службами та внесок у стабільну роботу мережі
паліативної допомоги є важливими функціями команди з підтримки паліативної допомоги
у лікарнях. У цьому контексті, серед додаткових завдань можуть бути налагодження роботи
гарячої лінії для консультування лікарів та медичних сестер з різноманітних питань паліативної допомоги, або забезпечення навчання та підвищення кваліфікації у регіонах з обраних питань паліативної допомоги.6
8.3.2. Попит
Команда з підтримки надання паліативної допомоги у лікарнях повинна мати
зв’язки з усіма закладами паліативної допомоги та надавати свої послуги будь-якій
лікарні у разі потреби. У наявності має бути принаймні одна команда на лікарню з
250 ліжками.
Бажано було б мати команду з паліативної підтримки у лікарнях, яка має зв’язок з кожним закладом паліативної допомоги. У разі потреби, така команда повинна мати можливість надавати послуги кожній лікарні.10 Проте, у більшості європейських країн ця модель
підтримки та надання допомоги досі представлена дуже слабко.17 Країнами з великою часткою команд з підтримки паліативної допомоги у лікарнях є Бельгія, Франція, Ірландія та
Великобританія. У більшості європейських країн спостерігається значний брак послуг з
боку таких команд.
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8.3.3. Вимоги
До складу команди з підтримки паліативної допомоги входять професіонали різного профілю, у кількості, принаймні, одного лікаря та однієї медичної сестри, які отримали навчання зі спеціалізованої паліативної допомоги.
До роботи базової команди мають робити внесок інші лікарі та медичні сестри.10,16
Лікарі та медичні сестри повинні пройти спеціалізоване навчання відповідно до акредитації з боку національної професійної ради. Команда повинна мати можливість скористатися послугами спеціалістів, які співпрацюють з нею, у тому числі спеціалістів з проблеми
втрати, священиків, дієтологів, терапевтів, онкологів, фармакологів, фізіотерапевтів, психіатрів, психологів, соціальних працівників, логопедів тощо. Весь клінічний персонал повинен мати підтримку з боку адміністративного персоналу. Команда має отримувати
допомогу з боку персоналу, таку, наприклад, як контроль/керування.
У команди з паліативної допомоги у лікарнях має бути у розпорядженні кімната
для проведення зустрічей співробітників та підтримка з боку адміністративного
персоналу.
8.4. Команди паліативної допомоги вдома у пацієнта
8.4.1. Визначення та призначення
Команди паліативної допомоги вдома надають спеціалізовану паліативну допомогу
пацієнтам, які потребують її вдома, а також підтримку членам родин та піклувальникам у домівках пацієнтів. Вони також надають спеціалізовані консультації лікарям загальної практики, сімейним лікарям та медсестрам, які надають допомогу вдома у
пацієнта.
Команда паліативної допомоги вдома — це команда, яка складається з професіоналів різного профілю, та яка, в першу чергу, надає підтримку особам вдома або у закладах сестринського догляду (наприклад, родичі, медичні працівники, медсестри, фізіотерапевти). Вона
пропонує підтримку, використовуючи диференційований підхід. Частіше за все, команди
паліативної допомоги вдома виконують функції консультування та безпосереднього навчання, а також пропонують скористатися досвідом щодо знеболення, контролю симптомів, паліативної допомоги та психосоціальної підтримки. Консультування та підтримка з
боку команди паліативної допомоги вдома можуть надаватися також безпосередньо пацієнту. Менш часто, команда паліативної допомоги вдома надає безпосередню пряму допомогу пацієнту у співпраці з лікарем загальної практики та іншими працівниками первинної
допомоги. В обраних випадках, маючи справу з надзвичайно складними симптомами та проблемами, команда паліативної допомоги вдома може перебрати на себе відповідальність за
лікування від лікаря загальної практики та служби сестринського догляду та надає цілісну
паліативну допомогу. Спосіб діяльності також залежить від місцевої моделі надання допомоги та рівня залучення спеціалістів первинної допомоги. Команда паліативної допомоги
вдома також допомагає при переведеннях пацієнта між лікарнею та домівкою.10
8.4.2. Попит
Слід мати одну команду паліативної допомоги вдома на 100,000 мешканців. Команда
повинна бути готова надати послуги цілодобово.10
Команди паліативної допомоги вдома повинні бути доступні сім днів на тиждень та
24 години на добу.6 Відповідно до Атласу Паліативної Допомоги у Європі ЄАПД у Великобританії, Польщі та Швеції пропорція служб надання допомоги вдома є високою, приблизно одна служба на 160,000—180,000 мешканців.17 Італія та Іспанія також демонструють
кількість служб надання послуг вдома, яка заслуговує на увагу, із пропорцією, приблизно,
одна служба на 310,000—380,000 мешканців. Проте, в інших країнах кількість служб, які надають допомогу вдома, є набагато меншою. У деяких регіонах, навряд чи існує хоч одна
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служба паліативної допомоги вдома взагалі (наприклад, у Німеччині є 30 служб на кількість
населення більш ніж 80,000,000).
У сільській місцевості служби надання допомоги вдома мають охоплювати більшу площу
щоби працювати з кращим співвідношенням вартості послуг та їх ефективності.18 Тому, повинні бути створені регіональні мережі для надання амбулаторної паліативної допомоги
у сільській місцевості зі слабкою інфраструктурою.
8.4.3. Вимоги
Базова команда паліативної допомоги вдома має складатися з 4-5 професіоналів,
які працюють повний день, а саме, лікарів та медсестер, які пройшли спеціалізоване
навчання, соціальний працівник, адміністративний персонал тощо.
До складу базової команди паліативної допомоги вдома повинні входити професіонали,
які отримали спеціалізовані навички з паліативної допомоги підчас навчання, акредитованого національними професіональними радами.10
У деяких командах паліативної допомоги вдома, щоденна допомога пацієнтам та піклувальникам здійснюється персоналом без спеціалізованої освіти, з можливістю звернення
до консультантів з паліативної допомоги та медичних сестер, кваліфікованих у її наданні
з метою інструктування та контролю.7
Окрім того, треба забезпечити можливість допомоги з боку таких медичних професіоналів, як фізіотерапевти, психологи, спеціалісти з трудотерапії, логопеди, дієтологи, працівники з духовної підтримки, працівники-волонтери тощо.
Команда паліативної допомоги вдома працює у тісному співробітництві із іншими
професіоналами щоби уможливити реалізацію повного діапазону роботи команди, що
складається з багатьох професіоналів, у домашніх умовах.
У деяких країнах, немає змоги скористатися послугами мультипрофесійної команди, й
паліативна допомога вдома надається спеціалізованими сестринськими паліативними
службами та лікарями-спеціалістами, які працюють лікарями загальної практики або у
складі служб надання допомоги вдома у пацієнта.
Паліативна допомога вдома вимагає тісної співпраці з іншими професійними службами, такими як спеціалізовані сестринські служби та лікарі загальної практики, які
мають спеціалізовані знання, у тому числі проведення регулярних зустрічей (але не
тільки них) у ліжка пацієнта (та інші завдання).
Команді паліативної допомоги вдома потрібна у розпорядженні робоча кімната для
сестер, лікарів та соціальних працівників, а також кімната для зустрічей та склад для
медичного знаряддя.
8.5. «Лікарня вдома»
«Лікарня вдома» надає пацієнту вдома інтенсивну допомогу, подібної до тої, яка надається у справжній лікарні.
У деяких країнах, наприклад, Франції або Фінляндії, «лікарня вдома» пропонує інтенсивні лікарські та сестринські послуги, які дозволяють пацієнтові, якого за інших умов було
би госпіталізовано, залишатися вдома. У наслідку пацієнт отримує допомогу, яка набагато
більше подібна до стаціонарного лікування у лікарні, аніж до звичайного догляду вдома.
Існують різноманітні організаційні моделі, від розширення існуючих ресурсів у домашніх
умовах до призначення окремої команди спеціалістів, яка може задовольнити усі вимоги.2
8.6. Волонтерська команда
8.6.1. Визначення та призначення
Волонтерська команда пропонує підтримку та дружні відносини пацієнтам
паліативної допомоги та членам їх родин підчас хвороби, болю, горя, та втрати.
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Волонтерська команда є складовою повної мережі підтримки та тісно співпрацює з іншими професіональними службами у наданні паліативної допомоги.
Волонтерські команди є життєво важливими, роблячи свій внесок у психосоціальну та
емоційну підтримку пацієнтів, рідних та медичних працівників, а також сприяють підтримці та вдосконаленню рівня якості життя пацієнтів та піклувальників. Підтримка триває після смерті пацієнта та продовжується у стадії переживання втрати.10 Волонтерські
команди не тільки надають паліативну допомогу пацієнтам та родинам у життєво важливому вимірі, але також діють у якості активістів паліативної допомоги по відношенню до
громадськості. У деяких країнах, волонтери роблять свій внесок у фандрайзінг, виконують
обов’язки рецепціоністів та адміністраторів, а також беруть участь у керуванні хоспісів у
якості опікунів (довірених осіб).
8.6.2. Попит
Слід мати одну волонтерську команду на 40 000 мешканців.10
Проте, підчас процедури Дельфі (див. частину 1 цієї статті у номері 16.6 Європейського
журналу з паліативної допомоги), консенсус щодо цього твердження не був аж таким міцним, як щодо інших тверджень. Потреба у волонтерських командах може варіюватися в
залежності від ролі волонтерів у національних та місцевих умовах. У певних регіонах може
бути достатньо однієї команди волонтерської допомоги на 80 000 мешканців.
8.6.3. Вимоги
Волонтерська команда складається з працівників-волонтерів паліативної допомоги, які отримали спеціалізовані знання та принаймні одного професійного координатора.
До складу волонтерської команди входять принаймні 10-12 працівників-волонтерів паліативної допомоги та один спеціально призначений професійний координатор. Координатор повинен мати освіту у галузі соціальної допомоги та/або якійсь галузі охорони
здоров’я, а також посідати додаткові знання з паліативної допомоги. Працівники-волонтери мали би попередньо пройти акредитований курс навчання та брати участь у регулярній процедурі контролю та саморефлексії, а також продовжувати навчання.10 Необхідна
кваліфікація працівників-волонтерів та координаторів залежить від їхніх завдань у паліативній допомозі. Волонтери, які виконують адміністративні або інші функції потребують
іншого типу навчання.
8.7. Денні хоспіси
8.7.1. Визначення та призначення
Денні хоспіси або центри денної допомоги є приміщеннями у лікарнях, хоспісах,
відділеннях паліативної допомоги або у громаді, обладнаними спеціально для
сприяння рекреаційним та терапевтичним заходам серед пацієнтів паліативної
допомоги.
Пацієнти зазвичай проводять частину дня у центрі денної допомоги, або щоденно,
або щотижнево. Денні хоспіси зосереджують увагу на творчій та соціальній допомозі,
пропонуючи пацієнтам можливість брати участь у різноманітних заходах протягом дня
поза їх звичним оточенням. Формальні медичні консультації, зазвичай, не входять до регулярної денної допомоги, пацієнти протягом перебування у центрі можуть користуватися з певних лікувальних процедур, наприклад переливання крові або курсу
хіміотерапії.
Головна мета полягає у наданні соціальної та терапевтичної допомоги, запобіганні соціальній ізоляції, а також зменшенні тягаря догляду для рідних та піклувальників.
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8.7.2. Попит
Дотепер центри денної допомоги є характерною рисою розвитку хоспісної та паліативної допомоги у Великобританії, із, згідно з повідомленнями, 200 службами. Але їхні послуги
рідко доступні в інших європейських країнах.19 У наслідку, чітка оцінка потреби у центрах
денної допомоги у європейських країнах відсутня. Проте, середньо зважений прогноз попиту на послуги паліативної допомоги рекомендує охоплення 150,000 мешканців на один
центр денної допомоги. З огляду на брак документальних даних, дуже рекомендовані пілотні проекти.10
Треба відзначити, що у багатьох країнах до центрів денної допомоги ставляться не як
до важливої послуги, та пропонують інші моделі надання паліативної допомоги.
Слід мати один денний хоспіс на 150 000 мешканців.10 Мають бути запроваджені національні пілотні проекти та проведена їх оцінка щоби вивчити потребу у такому типі
послуг.
8.7.3. Вимоги
Персонал денного центру допомоги складається з професіоналів різного профілю
у складі команди, яка доповнена працівниками-волонтерами. Рекомендована присутність двох медичних сестер, коли центр відчиняється, та принаймні одної медичної
сестри, яка має кваліфікацію з паліативної допомоги, на кожних наступних сім щоденних відвідувачів. Повинна бути можливість безпосередньо зв’язатися з кваліфікованим лікарем у разі потреби. Також має бути забезпечено зв’язок з іншими
професіоналами, такими як фізіотерапевти, соціальні працівники, спеціалісти з духовної підтримки тощо.3,10
У центрі денної допомоги мають бути кімнати пацієнтів, кімната для терапії, кімнати для персоналу, ванна кімната, рекреаційна кімната тощо. Усі кімнати повинні
бути обладнані для користування інвалідами.
У центрі денної допомоги має бути домашня затишна атмосфера. Кімнати пацієнтів повинні бути комфортабельно обладнані та пристосовані для багатофункціонального призначення. Центр є автономним організаційним закладом із, принаймні, 6 місцями та мати
зв’язок зі стаціонарним хоспісом або закладом паліативної допомоги.
8.8. Паліативна амбулаторна клініка
Паліативна амбулаторна клініка пропонує консультації для пацієнтів, які мешкають
вдома та мають можливість відвідати клініку.
Паліативні амбулаторні клініки утворюють важливий компонент програми паліативної
допомоги у громаді. Зазвичай, вони мають зв’язок із спеціалізованими ЗПД або стаціонарними хоспісами. Пацієнти із прогресуючими хворобами та зниженою функціональністю
більше не можуть часто відвідувати амбулаторну паліативну клініку. Тому амбулаторні клініки мають входити до складу регіональних мереж з метою отримання консультацій з боку
стаціонарних закладів, команди паліативної допомоги вдома або команди первинної допомоги.
9. Дискусія та перспективи на майбутнє
Після першої етапу у приблизно в 40 років, паліативна допомога все ще залишається
молодою дисципліною, й процеси побудови консенсусу почали розвиватися нещодавно.
Ферріс та ін. у публікації про побудовану на досвіді США модель рекомендацій щодо допомоги пацієнту та родині стверджує, що «низовий рух розвинувся, там де були чемпіони».15
Підходи до надання допомоги зазвичай базувалися на індивідуальній думці. Спостерігалася
певна різноманітність у послугах, які пропонувалися індивідуальними програмами, а також
непослідовність щодо доступу до допомоги.
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У нещодавній публікації щодо результатів роботи Робочої Групи ЄАПД стосовно розвитку паліативної допомоги у Європі, Карлос Сентено та його колеги вказали на наступні
проблеми в оцінці послуг (служб) паліативної допомоги19:
• Різноманітні типи послуг у різних країнах
• Відсутність уніфікованих стандартів та загально прийнятих визначень кожного типу
наявної послуги (служби)
• Різноманітні інтерпретації того, що вважалося «ресурсом спеціалізованої паліативної допомоги»
Коментуючи цю публікацію, фон Гунтен заявив, що ця непослідовність «руйнує дискусію, порівняння та прогрес»20 Він активно наполягав на досягненні європейського консенсусу, та вказував на Канаду та США, які встановили добрий приклад.
Потреба у професійному консенсусі щодо того, що саме є високоякісною паліативною
допомогою є передумовою ефективного надання таких послуг у всьому спектрі допомоги.
Розповсюдження та лобіювання цих стандартів та норм, рекомендованих ЄАПД, впливаючи на офіційних осіб, уповноважених приймати рішення та інших учасників процесу,
допомагають підвищенню обізнаності громадськості щодо хоспісної та паліативної допомоги у Європі.4
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я наполегливо рекомендує створювачам законів
та нормативних актів забезпечити статус паліативної допомоги у якості невід’ємної складової роботи медичних служб, а не як «додатковий бонус».5 Це співпадає з рекомендаціями
Ради Європи країнам-членам стосовно того, що паліативна допомога є надзвичайно важливою та невід’ємною складовою охорони здоров’я. Тому, національні стратегії повинні
містити заходи щодо розвитку та функціональної інтеграції паліативної допомоги.2 Організації охорони здоров’я мають отримувати винагороду за підвищення якості. Слід встановити партнерські стосунки між медичними командами геріатричної допомоги,
будинками сестринської допомоги та персоналом паліативної допомоги.
ЄАПД підтримує наступні рекомендації ВООЗ для спеціалістів із законо— та нормотворення й чиновників, уповноважених приймати рішення5:
• Визнати наслідки від старіння населення для громадського здоров’я
• Здійснити якісний аудит (перевірку) служб (послуг) паліативної допомоги
• Інвестувати у розробку збірок ключових даних
• Інвестувати у перевірку(аудит) та методи вдосконалення якості/винагороджувати
залучення організацій охорони здоров’я
• Забезпечити адекватне фінансування, винагороду та підтримку для мультидисциплінарних послуг (служб)
• Забезпечити включення достатнього обсягу часу, присвяченого паліативній медицині у програму навчання професійних працівників системи охорони здоров’я та надання
підтримки спеціалістам щодо отримання сучасних знань у цій галузі.
• Протидіяти стереотипам, що означає, що людям похилого віку не пропонується паліативна допомога, коли вони її потребують.
Біла Книга фокусує увагу на нормах та стандартах паліативної допомоги у Європі у відповідності до рекомендацій ЄАПД. Зміст було обмежено до тих питань, які безпосередньо
пов’язані із розподілом послуг у громаді, а також матеріальному, професіональному та персональному облаштуванню цих послуг (служб).
Зрозуміло, що окрім структури допомоги інші фактори відіграють важливу роль у наданні якісної паліативної та хоспісної допомоги — такі як методи лікування, вимірювання
якості та результатів, дослідження, освіта, фінансування, норми та організація, законодавство, тощо. Біла Книга не ставила за мету висвітлити ці галузі детально. Дотичні теми буде
досліджено більш глибоко у низці документів у майбутньому.
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Напівжирним шрифтом виділено рекомендації ЄАПД. Частину 1 Білої книги ЄАПД
було надруковано у Європейському Журналі Паліативної Допомоги 16.6 та в Першому
номері Інформаційного бюлетеня «Паліативна допомога» в 2012 р.
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Отримання паліативної допомоги — право людини.
Празька хартія (2013): заклик до урядів
полегшити страждання хворих
і визнати паліативну допомогу правом людини
Автори:
Князевич В.М
Голова Правління ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Царенко А.В.,
доцент кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім.П.Л.Шупика, радник Голови
Правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Брацюнь Л. П.
Виконавчий директор ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Голова Громадської Ради при Державній службі Україні з контролю за наркотиками
У столиці Чеської Республіки місті Празі з 30 травня по 2 червня 2013 року проходив
13-й Світовий Конгрес Європейської асоціації паліативної допомоги, у якому взяли участь
понад 3000 учасників з усіх континентів нашої планети. Делегація України, до якої увійшли
і представники ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», завдяки підтримці Міжнародного Фонду «Відродження», мали змогу побачити і почути найсучасніші наукові досягнення, найкращий світовий досвід і практики у галузі
паліативної і хоспісної допомоги, а також гідно представити успіхи України щодо розвитку
цього інноваційного мультидисциплінарного підходу, що дозволяє зменшити страждання
та покращити якість життя паліативних пацієнтів та членів їхніх родин.
13-й Світовий Конгрес Європейської асоціації паліативної допомоги увійшов в історію
тим, що учасники Конгресу одностайно прийняли Празьку хартію «Отримання паліативної допомоги — право людини», яка була розроблена «Європейською асоціацією паліативної допомоги», «Міжнародною асоціацією хоспісної та паліативної допомоги», «Всесвітнім
альянсом паліативної допомоги» та правозахисною організацією «Спостерігач за правами
людини» («Human Rights Watch»).
Празька хартія — це, по суті, заклик медичних працівників, науковців, політиків, бізнесменів, діячів культури і мистецтва, психологів, інших фахівців до урядів країн світу полегшити
страждання хворих і визнати паліативну допомогу правом людини. Празька хартія декларує
право людини на отримання паліативної допомоги. Зокрема, у ній зазначається: «Доступність
паліативної допомоги є правовим зобов'язанням, що було визнано конвенціями Організації об'єд37

наних націй. Доступність паліативної допомоги як право на досягнення найкращого рівня фізичного і психічного здоров'я захищається міжнародними асоціаціями і вважається одним з
основних прав людини. У випадках, коли пацієнти відчувають сильний біль, нездатність уряду
забезпечити надання паліативної допомоги може розглядатися як жорстоке, нелюдське і принижуюче гідність поводження. Паліативна допомога може ефективно полегшити або навіть
запобігти цим стражданням, і витрати на надання цього виду допомоги — порівняно невеликі.
Тим не менш, уряди багатьох країн світу не зробили адекватних кроків для забезпечення реалізації права пацієнтів з невиліковними захворюваннями на отримання паліативної допомоги…
У паліативній допомозі використовується міждисциплінарний підхід, сфера її діяльності поширюється на пацієнта, його сім'ю і суспільство. У певному сенсі, паліативна допомога повинна
пропонувати базову концепцію допомоги — задоволення індивідуальних потреб пацієнта, де б
він чи вона не отримували догляд — і вдома, і в лікарні».
Далі Празька хартія акцентує увагу урядовців та світової спільноти на необхідності полегшення страждань шляхом симптоматичного лікування деяких категорій паліативних
пацієнтів, зокрема, хворих на серцево-судинні та онкологічні захворювання, а також у термінальній стадії інших захворювань, таких як хронічні обструктивні захворювання легень
або ниркова недостатність; неврологічні захворювання, такі як розсіяний склероз; пізні
стадії деменції; ВІЛ-інфекція/СНІД, малярія і туберкульоз. Зокрема, у Хартії зазначається:
«Визнаючи, що:
серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання є основними причинами смерті
населення в розвинених країнах , і що більшість пацієнтів під час хвороби страждають від
болю, слабкості, депресії та інших симптомів, таких як задишка,
було доведено, що паліативна допомога може запропонувати ефективні заходи для полегшення стану цих пацієнтів, а також хворих у термінальній стадії інших захворювань, таких
як хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) або ниркова недостатність; неврологічні
захворювання, такі як розсіяний склероз або бічний аміотрофічний склероз (БАС) і пізні стадії
деменції,
паліативна допомога пропонує унікальну інноваційну модель політики у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги, в основі якої лежить виконання побажань пацієнта і холістичний підхід, що поєднує в собі знання (наприклад, про полегшення симптомів), навички
(наприклад, навички спілкування/комунікації) і ставлення (наприклад, ставитися до кожного
пацієнта як до індивідуальності/особистості, яка має свою багату історію).
Беручи до уваги, що:
в країнах, що розвиваються ВІЛ-інфекція/СНІД продовжує залишатися однією з основних
причин смерті, що пацієнти, які помирають від ВІЛ-інфекції/СНІДу, часто страждають від
виснажливих симптомів, і що значна частина пацієнтів, які отримують лікування, продовжують відчувати біль, слабкість та інші нестерпні симптоми,
інші інфекційні захворювання, такі як малярія і туберкульоз, можуть прогресувати до невиліковної стадії, і що в таких випадках пацієнти потребують паліативної допомоги, було показано, що створення служб паліативної допомоги в країнах, що розвиваються дає відчутні
результати, полегшуючи страждання і покращуючи якість життя пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та іншими захворюваннями,
у міру прогресування захворювання багато пацієнтів потребують психосоціальної та духовної підтримки».
Далі Празька хартія зазначає, що паліативна допомога може ефективно полегшити
страждання невиліковно хворих, при порівняно невеликих витратах. Вважаємо, що слід
наголосити на дуже важливому положенні Хартії, що паліативна допомога — це не тільки
допомога наприкінці життя, оскільки рання інтеграція цього виду допомоги в загальний план лікування хворого покращує якість його життя і знижує потребу в застосуванні обтяжливих агресивних методів лікування.
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«Підтверджуючи, що:
паліативна допомога може ефективно полегшити ці страждання, і витрати на надання
цього виду допомоги — порівняно невеликі,
паліативна допомога — це не тільки допомога наприкінці життя, оскільки практика доводить, що рання інтеграція цього виду допомоги в загальний план лікування хворого покращує
якість його життя і знижує потребу в застосуванні обтяжливих агресивних методів лікування».
Разом з тим, фахова громадськість та усі, хто підписали Празьку хартію, висловлюють
стурбованість та занепокоєння, що незважаючи на доведену ефективність, у багатьох країнах доступ до паліативної допомоги обмежений або відсутній, що прирікає щорічно мільйони пацієнтів на страждання і муки.
«Будучи стурбованими тим, що:
незважаючи на доведену ефективність, доступ до паліативної допомоги обмежений або відсутня в багатьох, особливо в країнах, що розвиваються, від чого безглуздо страждають щорічно
мільйони пацієнтів».
Важливо, щоб в Україні під час розробки національних і регіональних стандартів та
інших нормативно-правових документів були враховані заклики до урядів країн, що записані у Празькій хартії:
«1. Розробити політику у сфері охорони здоров'я, яка б забезпечила задоволення потреб пацієнтів з захворюваннями, що обмежують тривалість життя, або в термінальних стадіях:
• розробити всебічну політику, яка забезпечить інтеграцію паліативної допомоги в систему охорони здоров'я поряд з іншими формами медичних послуг,
• забезпечити юридично можливість родичам пацієнтів отримувати підтримку під час
лікування і після смерті близької людини.
2. Забезпечити доступність основних лікарських засобів, у тому числі за використанням
яких здійснюється контроль, усім, хто цього потребує:
• виявити і усунути надмірні обмежувальні бар'єри, які ускладнюють застосування лікарських засобів (використання яких контролюється законом), для законних медичних цілей,
• забезпечити розвиток відповідної системи оцінки потреби в таких препаратах, для
того, щоб препарати були постійно доступні для хворих (безперервно),
• гарантувати створення системи безпечного і надійного розподілу та видачі лікарських
засобів для того, щоб пацієнти могли отримати опіоїдні препарати незалежно від прогнозу,
місця лікування чи географічного місця розташування.
3. Забезпечити отримання медичними працівниками належної підготовки в області паліативної допомоги та лікування болю в процесі їх основного навчання і на подальших етапах:
• внести необхідні зміни в програми навчання медичних працівників (лікарів, середніх медичних працівників, фармацевтів, психологів тощо) на університетському рівні, щоб гарантувати, що всі медичні працівники можуть отримати базові знання з паліативної допомоги і
здатні надавати таку допомогу пацієнтам, незалежно від того, в якому закладі охорони здоров'я вони працюють,
• підтримувати розробку і впровадження спеціалізованих освітніх програм з паліативної
допомоги для підвищення кваліфікації лікарів і фахівців з паліативної допомоги, щоб у складних
випадках пацієнти могли отримати належну допомогу,
• забезпечити доступність навчання для медичних працівників на курсах підвищення кваліфікації з питань паліативної допомоги.
4. Забезпечити інтеграцію паліативної допомоги в системи охорони здоров'я на всіх рівнях:
• розробити плани по створенню і впровадженню підрозділів, груп і програм паліативної
допомоги відповідно до показників захворюваності та смертності, а також даних про щільність проживання населення.
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Усі, хто підписали цей документ, і представники регіональних та міжнародних організацій
закликають:
уряди всіх країн забезпечити реалізацію права пацієнтів та їх сімей на отримання паліативної допомоги за рахунок інтеграції такої допомоги в систему охорони здоров'я, а також доступність основних лікарських засобів, у тому числі опіоїдних анальгетиків;
великі міжнародні організації і Форуми, такі як Рада Європи, Європейський Союз, Всесвітня
організація охорони здоров'я, Всесвітня асамблея охорони здоров'я, Всесвітня медична асоціація
та Міжнародна рада медичних сестер, сприяти розвитку паліативної допомоги як права людини.
Запрошують:
регіональні та національні асоціації паліативної допомоги підтримати філософію паліативної допомоги, суть якої — не тільки розвиток спеціалізованих служб, а й розвиток паліативної допомоги як напрямку громадської охорони здоров'я;
академічні інститути, клініки та університети в країнах, що розвиваються, і розвинених
країнах навчати і мотивувати медичних фахівців, які працюють у первинній ланці охорони
здоров'я, інтегрувати надання паліативної допомоги в спектр послуг, що вони надають.
Висловлюють сподівання:
що широка громадськість визнає необхідність забезпечення доступності паліативної допомоги для всіх і підтримає Празьку хартію, організувавши підписання петиції шляхом участі
в соціальних заходах і через засоби масової інформації».
Україна, ставши на шлях інтеграції у Європейське та світове співтовариство, має врахувати міжнародні підходи щодо розвитку паліативної і хоспісної допомоги. В країні повинна бути створена оптимальна та ефективна національна модель паліативної і хоспісної
допомоги, яка буде інтегрованою у систему охорони здоров’я та соціального захисту населення, яка була би реалістичною для економіки нашої країни в умовах обмежених ресурсів
і забезпечила надання ефективної паліативної допомоги якнайбільшій кількості інкурабельних хворих та членам їхніх родин, відповідно до міжнародних стандартів. З цією
метою необхідно здійснювати координацію та консолідацію зусиль державного та приватного секторів, а також організацій громадянського суспільства.
Усі, хто бажають ознайомитися з повним текстом і підписати Празьку хартію, можуть
це зробити, відкривши сайти: http://eapcspeaksrussian.eu.aspx та http://www.avaaz.org/
en/petition/The_Prague_Charter_Relieving_suffering.

Додатки
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 травня 2013 р. N 333
Київ
Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони
здоров'я, що додається.
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2. Міністерству охорони здоров'я привести у тримісячний строк власні нормативноправові акти у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2013 р. N 333

ПОРЯДОК
придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм провадження закладами охорони здоров'я незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі — заклади охорони здоров'я) діяльності, пов'язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією
(відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом
через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі — перелік), і прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як лікарський засіб (далі — препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів), а також особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів під час
провадження зазначеної діяльності.
2. Дія цього Порядку не поширюється на:
— заклади охорони здоров'я у разі провадження ними діяльності у сфері обігу препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць II і III переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, тож ризику
зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини неможливо вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання;
— бюро судово-медичної експертизи, контрольно-аналітичні лабораторії, лабораторії
для проведення аналізу якості лікарських засобів, станції переливання крові, центри заготівлі та переробки плазми, центри служби крові, санітарно-профілактичні заклади та діагностичні лабораторії у разі провадження ними діяльності, пов'язаної з використанням
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою проведення судової
експертизи, лабораторного аналізу, здійснення контролю якості лікарських засобів та в
інших випадках, що не передбачають використання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів для лікування та реабілітації.
3. Заклади охорони здоров'я провадять діяльність, пов'язану з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України,
використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
(далі — обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), за наявності в
них ліцензії на провадження відповідних видів діяльності відповідно до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Порядку провадження
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діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 червня 2009 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477), а також інших
нормативно-правових актів.
4. Для забезпечення зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення та
відпуску в закладах охорони здоров'я препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів керівником закладу охорони здоров'я призначаються відповідальні
особи з числа працівників такого закладу, на яких покладаються функції з виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, приймання, реалізації (відпуску), використання, ведення обліку, знищення, а також з доставки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворому, якому медична допомога надається у стаціонарних
умовах (далі — відповідальна особа).
5. Перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров'я, їх посадові
обов'язки, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування затверджуються керівником закладу, про що зазначені особи
ознайомлюються під особистий підпис. Посадові інструкції відповідальних осіб складаються відповідно до цього Порядку.
6. Під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа зобов'язана дотримуватися вимог, установлених МОЗ.
У разі коли під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у закладі охорони здоров'я встановлюються факти, зокрема нестачі таких
препаратів, порушення їх цілісності упаковки, невідповідності кількості місць, зазначених
у супровідному документі, утворена керівником закладу охорони здоров'я комісія оформляє відповідний акт у трьох примірниках, які засвідчуються підписами її членів, що скріплюються печаткою закладу охорони здоров'я. Один примірник акта залишається у
відповідальної особи, другий надсилається постачальнику (продавцю) разом з прибутковим документом, третій — передається в бухгалтерію закладу охорони здоров'я. Акт складається за формою згідно з додатком 1.
7. Облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ведеться закладами охорони здоров'я:
— у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів у журналі за формою,
визначеною МОЗ;
— на постах відділень лікувально-профілактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;
— у фармацевтичних (аптечних) закладах у журналі за формою, визначеною МОЗ;
— у лікувально-профілактичних закладах для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах за формою, визначеною МОЗ.
Сторінки журналу, в якому обліковуються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пронумеровуються, прошнуровуються і засвідчуються підписом
керівника та скріплюються печаткою закладу охорони здоров'я. Внесення виправлень та
недостовірних відомостей до журналів забороняється. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони
здоров'я.
8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров'я та виписані на них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбаваються, зберігаються, обліковуються і знищуються
в установленому МОЗ порядку.
Рецепти на препарати наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до таблиць II і III переліку, виписуються на спеціальних бланках. Форма спеціальних бланків ре42

цептів, порядок їх реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення
встановлюються МОЗ.
9. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зберігаються
та виготовляються у закладах охорони здоров'я у приміщеннях, які відповідають установленим МВС вимогам до об'єктів і приміщень, що призначені для провадження діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин.
Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що потребують
під час їх зберігання дотримання температурного режиму, зберігаються у приміщеннях,
обладнаних відповідно до встановлених МВС вимог у холодильниках без сейфа.
10. Ключі від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристрої для пломбування (у
разі їх наявності) зберігаються у відповідальних осіб.
11. У разі коли препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
за будь-яких умов були пошкоджені в закладі охорони здоров'я і стали непридатними для
використання, комісією, зазначеною у пункті 6 цього Порядку, оформляється акт у трьох
примірниках за формою згідно з додатком 2, який засвідчується підписами членів комісії,
що скріплюються печаткою закладу охорони здоров'я. Перший примірник акта залишається у закладі охорони здоров'я, другий надсилається територіальному органові внутрішніх справ, третій — ДСКН.
12. Неякісні лікарські засоби, відкриті ампули, флакони з невикористаними залишками
препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або ті, що пошкоджені і стали непридатними для використання або повернуті від хворого, якому медична
допомога надається в стаціонарних умовах, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.
13. Відповідальні особи зобов'язані звіряти щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів із записом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідомляти про результати керівнику
закладу охорони здоров'я.
Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров'я зберігаються
у відповідальної особи разом із зазначеним журналом обліку.
У разі виявлення відповідальною особою факту відхилення показників наявності препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від зазначених у журналах обліку записів про залишки керівник закладу охорони здоров'я зобов'язаний
протягом трьох календарних днів провести у визначеному законодавством порядку інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, облік яких веде відповідальна особа.
14. Керівники закладів охорони здоров'я зобов'язані проводити щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.
15. Заклади охорони здоров'я зобов'язані у визначеному законодавством порядку подавати щороку до 31 березня ДСКН звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що реалізовані (відпущені) чи використані закладом, а
також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.
16. У разі встановлення факту наявності залишків або нестачі препаратів наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів керівник закладу охорони здоров'я зобов'язаний невідкладно повідомити про це правоохоронним органам.
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Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання
та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у фармацевтичних (аптечних) закладах
17. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у фармацевтичних (аптечних) закладах здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.
Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у цілому у фармацевтичному (аптечному) закладі затверджується наказом керівника закладу.
Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забороняється
зберігати в торговельному залі.
18. У приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, в яких виготовляються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, такі препарати повинні зберігатися у кількості, що не перевищує їх добової потреби, необхідної для
виготовлення лікарських форм.
Після закінчення робочого дня препарати наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів повинні переноситися з приміщень, в яких провадиться діяльність з їх
виготовлення, у приміщення фармацевтичних (аптечних) закладів, пристосовані для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
19. Виготовлені у фармацевтичних (аптечних) закладах препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні бути опечатані (закриті у флаконах алюмінієвими ковпачками з використанням спеціального пристрою) та зберігатися до відпуску
у приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, передбачених для зберігання зазначених засобів і речовин.
20. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, виписані разом з іншими
інгредієнтами на бланку рецептів, забороняється відпускати окремо, не у складі виготовлених препаратів.
21. Виготовлені фармацевтичним (аптечним) закладом за рецептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні мати на сигнатурі або етикетці реквізити, що відповідають установленим МОЗ вимогам.
Забороняється відпуск з фармацевтичних (аптечних) закладів твердих форм лікарських
засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, упакованих
безпосередньо в папір чи целофан.
Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання
та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах
22. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.
23. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують семиденної потреби в них.
24. Для надання хворим у вечірній і нічний час екстреної медичної допомоги
у приймальн ому або іншому відділенні, визначеному керівником лікувальнопрофілакти чного закладу, за життєвими показниками та для зняття гострого бо льового синдрому може бути створений семиденний резерв препаратів
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які можуть бути
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використан і з дозволу чергового лікаря в інших підрозділах (відділеннях) відповідного закладу.
25. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги здійснюється в обсягах, визначених
МОЗ. Відповідальність за отримання, збереження та повернення невикористаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів покладається на особу,
яка очолює бригаду.
Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів здійснюється на підставі визначених МОЗ норм і затверджується
наказом керівника лікувально-профілактичного закладу.
26. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призначаються лікарями або в установлених МОЗ випадках фельдшерами відповідно до медичних
показань.
Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку
призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов'язковим записом у медичній карті такого
хворого.
Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов'язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.
Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної
(швидкої) медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.
Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
хворим на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем з обов'язковим
обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого. Листок призначень зберігається у медичній карті
хворого.
27. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у
фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги — що не перевищують п'ятнадцятиденної потреби.
28. Для отримання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або
особа, яка здійснює за ним догляд (член сім'ї, опікун або піклувальник), подає заяву на ім'я
керівника лікувально-профілактичного закладу за формою згідно з додатком 3. Керівник
закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної карти амбулаторного хворого.
29. Лікар, який призначає препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів для лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, зобов'язаний поінформувати хворого або особу, яка здійснює за ним догляд
(члена сім'ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не
за медичним призначенням та видавати хворому або особі, яка здійснює за ним догляд
(членові сім'ї, опікунові або піклувальникові), інформаційний лист за формою, визначеною МОЗ, про що робиться запис у медичній карті хворого.
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30. Відповідальна особа згідно з призначенням лікаря в умовах створеного стаціонару
вдома отримує препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичному закладі, про що робить запис у журналі обліку.
Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів доставляються
відповідальною особою за місцем створеного стаціонару вдома та передаються хворому
або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім'ї, опікунові або піклувальникові), про
що відповідальна особа робить запис у журналі обліку.
Відповідальна особа залишає листок призначень, в якому хворий самостійно або особа,
яка здійснює за ним догляд (член сім'ї, опікун або піклувальник), робить відповідні записи
про використання отриманих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів. Заповнений листок призначень відповідальна особа додає до амбулаторної
карти хворого.
Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член сім'ї, опікун або піклувальник), має
право особисто отримувати за рецептом препарати наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або у фармацевтичному (аптечному) закладі.
31. Видача рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як
20 мілілітрів дозволяється виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих
пристроїв. У разі автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов'язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку, встановленому
МОЗ.
32. У разі використання зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв журнал обліку
на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді.
При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується
після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.
Інформація про залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у невикористаних повністю флаконах станом на кінець робочого дня фіксується згідно з показниками спеціалізованого програмного забезпечення у журналі обліку.
Флакон, що використовується в дозуючому пристрої, вміст якого використаний не повністю та який підлягає використанню наступного разу, після закінчення робочого дня зберігається у сейфі або металевому ящику на посту.
Механізм повернення невикористаних залишків лікарських засобів, що містять наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори, до лікувально-профілактичних закладів
33. Лікувально-профілактичні заклади, що забезпечують препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворих, яким створено стаціонар вдома, приймають невикористані залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів (далі — невикористані залишки препаратів) від члена сім'ї, опікуна або піклувальника.
34. Лікувально-профілактичний заклад приймає від члена сім'ї, опікуна або піклувальника за письмовою заявою за формою згідно з додатком 4 невикористані залишки лише
тих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які були видані
таким лікувально-профілактичним закладом.
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35. Заяви та невикористані залишки препаратів приймаються у лікувально-профілактичних закладах лікарем (фельдшером), який здійснював призначення, або відповідальною особою, яка доставляла їх хворому.
36. Особа, яка прийняла заяву разом з невикористаними залишками препаратів, передає їх відповідальній особі для внесення необхідної інформації до журналу обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, форма якого визначається МОЗ.
37. Після розгляду заяви керівником лікувально-профілактичного закладу невикористані залишки препаратів знищуються в установленому законодавством порядку.
38. Забороняється подальше використання, реалізація (відпуск) невикористаних залишків препаратів.
Додаток 1
до Порядку

АКТ
приймання наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у закладах охорони здоров'я
Комісія _______________________________________________________________________,
(найменування закладу охорони здоров'я)
утворена наказом від _____________________ N ________________________________, у складі
___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали кожного члена комісії)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
провела приймання _______________________________________________________________,
(назва наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів
(лікарських засобів)
які отримані ___ ____________ ____ р. від _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(найменування постачальника)
згідно з рахунком N ___________ від ___ ____________ ____ року
Під час проведення перевірки кількості (ваги) _________________________________________
(назва наркотичних засобів,
___________________________________________________________________________________
психотропних речовин чи прекурсорів (лікарських засобів)
встановлено такі результати:

Порядковий номер
Назва Одиниця виміру Кількість, що зазначена в рахунку
Кількість, що фактично отримана
Різниця
більше
менше

Висновок комісії: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Голова комісії
Члени комісії

____________
(підпис)
____________
(підпис)
____________
(підпис)
____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)
________________________
(ініціали та прізвище)
________________________
(ініціали та прізвище)
________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 2
до Порядку

АКТ
про факт пошкодження в закладі охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин
або прекурсорів, внаслідок чого вони стали непридатними для використання
_______________ 20__ р.
Комісією, утвореною згідно з наказом від _____________________________ N _____________,
у складі _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
складено цей акт про те, що __________________________________________________________
(дата)
встановлено факт пошкодження _____________________________________________________
(одиниця вимірювання,
____________________________________________________________________________________
назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору)
внаслідок: _________________________________________________________________________,
(падіння, механічної дії, термічної дії, потрапляння вологи
або з іншої причини (зазначити)
що призвело до непридатності подальшого використання і потребує знищення.

Голова комісії
Члени комісії

М. П.
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____________
(підпис)
____________
(підпис)
____________
(підпис)
____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)
________________________
(ініціали та прізвище)
________________________
(ініціали та прізвище)
________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 3
до Порядку

Головному лікарю
_____________________
від громадянина
_____________________

ЗАЯВА
про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів
і виконання призначень лікаря
Я, ___________________________________________________, паспорт, серія ____ N _________,
виданий ______________________________________________ р., прошу дозволу на отримання
наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів ______________________
і виконання призначень лікаря для хворого __________________________________, паспорт,
(прізвище, ім'я та по батькові)
серія ___ N _______, виданий ________________________________________ р., медична карта
амбулаторного хворого N __________.
З технікою проведення внутрішньо-м'язових та підшкірних ін'єкцій ознайомлений.
Про кримінальну відповідальність згідно із статтями 305 — 320 Кримінального кодексу України за порушення правил зберігання, використання та у разі необхідності знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів повідомлений.
Не заперечую,
хворий ______________________________ ____________, __________________________ ____ р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(підпис)
Особа, яка буде здійснювати догляд (член сім'ї або опікун, або піклувальник)
______________________________ ____________, ___ ____________ ____ р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(підпис)
Особу хворого та особу, яка буде здійснювати догляд, підтверджую.
Здійснення догляду, отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря дозволяю.
Головний лікар ______________________________ ____________, ___ ____________ ____ р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(підпис)
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Додаток 4
до Порядку
Головному лікарю
_____________________
від громадянина
_____________________

ЗАЯВА
про повернення невикористаних залишків наркотичних засобів,
психотропних речовин та/або прекурсорів
Я, __________________________________________, паспорт, серія _____ N ________, виданий
__________________________ ___ ________ ____ р., прошу прийняти невикористані залишки
наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів _______________________
у кількості _________________________________________________________________________
(кількість ампул, таблеток або інших лікарських форм зазначається словами)
Зазначені наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори були отримані в
____________________________________________________________________________________
(повне найменування закладу охорони здоров'я)
на виконання призначень лікаря для хворого _________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт, серія ___ N __________, виданий ________________________________________ р.,
медична карта амбулаторного хворого N _______.

___ ____________ 20__ р. ____________ _______________________________
(підпис)
(прізвище, ім'я та по батькові)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.01.2013 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2013 р.
за № 229/22761
Про організацію паліативної допомоги в Україні
На виконання статей 8, 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з
метою організації надання паліативної допомоги невиліковним хворим НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Порядок надання паліативної допомоги, що додається.
1.2. Перелік медичних показань для надання паліативної допомоги, що додається.
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2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
3. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзею забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова
О.К.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Г.В. Осовий

В.о. Голови Державної служби України
з лікарських засобів

А.Д. Захараш

В.о. Голови Державної служби України
з контролю за наркотиками
В.С. Гошовський
________________________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
21.01.2013 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2013 р.
за № 229/22761
ПОРЯДОК
надання паліативної допомоги
І. Загальні положення
1.1. Цим Порядком установлюється порядок надання паліативної допомоги.
1.2. Паліативна допомога надається закладами охорони здоров’я за умови наявності сертифіката державної акредитації закладу охорони здоров’я, ліцензій Міністерства охорони
здоров'я на право провадження господарської діяльності: з медичної практики; з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
1.3. Координацію роботи з питань надання паліативної допомоги здійснюють в межах
компетенції Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України), Міністерство
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охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони
здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
(далі — управління (головні управління) охорони здоров’я).
1.4. У цьому Порядку основні терміни та поняття вживаються в такому значенні:
загальна паліативна допомога — паліативна допомога, яка надається паліативному пацієнту від моменту встановлення діагнозу невиліковного прогресуючого захворювання медичними працівниками відповідно до їх спеціалізації;
паліативна допомога — вид медичної допомоги, який дозволяє покращити якість життя
паліативного пацієнта та допомогти членам його родини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини;
паліативне лікування — складова частина паліативної допомоги, яка включає надання
адекватного ефективного знеболення, медикаментозної терапії, медико-психологічної
реабілітації, хірургічних та інших методів лікування, догляду;
паліативний пацієнт — пацієнт усіх вікових груп, хвороба якого не піддається лікуванню,
спрямованому на одужання (далі — Пацієнт);
спеціалізована паліативна допомога — паліативна допомога, яка надається Пацієнту зі
складними потребами, які не можуть бути адекватно вирішені на первинному рівні надання
медичної допомоги.
ІІ. Завдання паліативної допомоги
2.1. Основним завданням паліативної допомоги є забезпечення максимально можливої
якості життя Пацієнту і членам його родини шляхом вирішення фізичних, психологічних
та духовних проблем, які мають місце у Пацієнта.
2.2. Основні складові паліативної допомоги: попередження та лікування хронічного больового синдрому; симптоматична терапія, догляд, психологічна і духовна підтримка Пацієнта та його родини.
2.3. Надання паліативної допомоги ґрунтується на принципах доступності, високої
якості, безперервності та наступності з урахуванням етичного і гуманного ставлення до
Пацієнта та членів його родини.
2.4. Паліативна допомога передбачає моніторинг стану Пацієнта та застосування необхідних високоспеціалізованих діагностичних і лікувальних методів при зміні статусу Пацієнта.
ІІІ. Організація надання паліативної допомоги
3.1. Паліативна допомога надається безоплатно за направленням закладу охорони здоров'я.
3.2. Форми надання паліативної допомоги в стаціонарних, амбулаторних умовах або
вдома визначаються залежно від стану Пацієнта та його родини.
3.3. При наданні паліативної допомоги з метою забезпечення адекватного контролю
болю лікарі мають право призначати Пацієнту опіоїдні анальгетики та інші препарати, що
містять наркотичні та психотропні речовини, відповідно до вимог чинного законодавства.
3.4. Статус Пацієнта визначається лікуючим лікарем з моменту встановлення діагнозу
невиліковного прогресуючого захворювання з прогнозованою тривалістю життя.
3.5. Підстави для госпіталізації Пацієнта:
визначений статус Пацієнта;
відсутність можливості здійснення паліативної допомоги вдома.
3.6. Рішення про госпіталізацію приймає лікуючий лікар за умови інформованої згоди
Пацієнта або його законних представників.
3.7. Підстави для виписки Пацієнта із закладу охорони здоров'я:
наявність показань для надання спеціалізованої медичної допомоги в іншому закладі
охорони здоров'я;
наявність можливості надання паліативної допомоги вдома;
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власне бажання Пацієнта або його законних представників.
3.8. Загальна паліативна допомога надається вдома та в закладах охорони здоров’я, які
надають первинну медичну допомогу.
3.9. Спеціалізована паліативна допомога надається мультидисциплінарною командою,
до складу якої входять медичні працівники, які отримали спеціальну підготовку з надання
паліативної допомоги, психологи, соціальні працівники, спеціалісти з надання духовної
підтримки та інші фахівці за потребою, а також волонтери, найближчі родичі або законні
представники Пацієнта.
3.10. Спеціалізована паліативна допомога надається вдома та в закладах охорони здоров'я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.
3.11. Ліжковий фонд закладів охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу, та
адміністративно-територіальна одиниця, що обслуговується цими закладами, визначаються залежно від потреб населення в паліативній допомозі, медико-соціальних, демографічних, географічних та інших особливостей регіону.
3.12. Паліативна допомога Пацієнту, хворому на туберкульоз та на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
надається у відповідних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.
3.13. Статистичні показники летальності не впливають на загальні показники закладу
охорони здоров’я.
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.07.2005

N 360
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за N 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення
з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень
(Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я N 394-АДМ (va394282-05)
від 12.10.2005)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
N 539 ( z1288-05 ) від 20.10.2005
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006
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N 440 ( z0883-06 ) від 04.07.2006
N 42 ( z0114-07 ) від 30.01.2007
N 525 ( z0923-08 ) від 17.09.2008
N 818 ( z0101-09 ) від 30.12.2008
N 96 ( z0259-09 ) від 17.02.2009
N 351 ( z0700-09 ) від 22.05.2009
N 150 ( z0464-11 ) від 21.03.2011
N 777 ( z1346-11 ) від 11.11.2011
N 140 ( z0397-12 ) від 29.02.2012
N 440 ( z1101-12 ) від 14.06.2012
N 845 ( z1880-12 ) від 29.10.2012
N 203 ( z0525-13 ) від 15.03.2013 }
Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» (123/96-ВР) та Положення про
Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від
13.04.2011 N 467 (467/2011), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я
Н А К А З У Ю:
(Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 777
(z1346-11) від 11.11.2011)
(Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
N539 (z1288-05) від 20.10.2005, N 348 (z0644-06) від 31.05.2006)
1. Затвердити:
1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.
1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та
їх структурних підрозділів, що додається (z0783-05).
1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та
вимог-замовлень, що додається (z0784-05).
1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я
(додаток).
{ Підпункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 (z1346-11)
від 11.11.2011 }
{ Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
N539 (z1288-05) від 20.10.2005, N 348 (z0644-06) від 31.05.2006 } 2. Уважати таким, що втратив
чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 N 117 (z0171-94) «Про порядок виписування рецептів
та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 171/380 (зі змінами).
{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525 (z0923-08)
від 17.09.2008 }
3. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання
та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки
Крим, головні управління (управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють
у межах повноважень Державна служба України з лікарських засобів та її територіальні
органи.
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{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006, N 351
(z0700-09) від 22.05.2009, N 777 (z1346-11) від 11.11.2011 }
4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною
практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
(Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 539 (z1288-05)
від 20.10.2005)
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О.Рибчука.
Міністр

М.Є.Поліщук

Додаток
до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 N 360
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 11.11.2011 N 777)
(z1346-11)
Форма

ЖУРНАЛ
обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів,
що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я
Найменування лікарського засобу
__________________________________________
___________________________________________________
(повне найменування, форма випуску, одиниця виміру)

Надходження
Рік,
місяць

Залишок
на перше
число
номер
місяця
документа
і дата

кількість

номер
документа
і дата

Надходження
та залишок
разом за
кількість місяць

Види видатку (за
амбулаторною
рецептурою
лікувальні
установи, апетчні
пункти тощо
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продовження
Видатки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*

Видатки за
місяць за
кожним з видів
окремо

Усього за
місяць за
усіма
видами
видатків

Залишок
на кінець
місяця

Фактичний
залишок

_______________
* З урахуванням кількості днів місяця.

Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою.
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 (z1346-11) від 11.11.2011 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005 N 360
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за N 782/11062

ПРАВИЛА
виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення
{ У тексті Правил слова «та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви
та лікарської форми (далі — трамадол)» та «та трамадол» в усіх відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 525 (z0923-08) від 17.09.2008 }
1. Загальні вимоги до виписування та оформлення
рецептів на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та
відповідно до лікарських посад (далі — медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби,
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вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я за
узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
{ Пункт 1.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за
призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.
1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній
документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).
Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково — круглою печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану
з медичною практикою.
Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого суб'єкта господарювання, що
провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.
Рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню». {Пункт
1.4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351
(z0700-09) від 22.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 845 (z1880-12) від 29.10.2012 }
1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках
у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.
1.6. Рецепти обов'язково виписуються на:
— рецептурні лікарські засоби;
— безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;
— лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.
1.7. Рецепти виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.01.2010 N 11
(z0347-10), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за N 347/17642, та
рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) (додаток 1). { Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351 (z0700-09) від 22.05.2009; в редакції Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 777 (z1346-11) від 11.11.2011 }
1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (в тому числі
і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).
{ Пункт 1.8 в редакції Наказу МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
1.9. Назва лікарського засобу, за наявності міжнародна непатентована назва, формоутворюючих та корегуючих речовин, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до
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фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.
Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у
медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2).
Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано.
{ Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерство охорони здоров'я N 440
(z0883-06) від 04.07.2006, N 440 (z1101-12) від 14.06.2012 }
1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР»
(8312-11) із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися
загальними вказівками типу «Зовнішнє», «Відомо» тощо.
1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або
комп'ютерним набором з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої
формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.
{ Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006; в
редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 (z1346-11) від 11.11.2011 }
1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника («Хронічно хворому», «За
спеціальним призначенням») додатково завіряються його підписом та печаткою.
{ Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів
і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).
Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з
індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3 (5892009-п).
Рецепт ф-3 (589-2009-п) додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я
або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності — підписом завідувача
відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання,
що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.
1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.
Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:
— призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;
— які підлягають предметно-кількісному обліку;
— призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на бланку ф-3;
— призначення лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.
{ Пункт 1.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 351
(z0700-09) від 22.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 845 (z1880-12) від 29.10.2012 }
{ Абзац другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток
3), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.
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1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 (589-2009-п) виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.
1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувальнопрофілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно
на місяць.
1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто
має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.
При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку
лікарські засоби в кількості, передбаченій для п'ятнадцятиденного курсу лікування.
{ Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 203 (z0525-13) від 15.03.2013 }
При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку «Хронічно хворому».
1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для
яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.
1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного
місяця з обов'язковою вказівкою лікаря «За спеціальним призначенням».
1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до
цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.
{ Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 525
(z0923-08) від 17.09.2008 }
1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у
більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці (крім випадків, що зазначені в абзаці другому пункту 1.18 цієї глави): { Абзац перший пункту 1.22 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 203 (z0525-13) від 15.03.2013 }
Назва лікарського засобу

Граничнодопустима для відпуску
кількість засобу на один Рецепт

Амфепрамон (фепранон) драже 0,025 г

50 драже

Бупренорфін таблетки 0,2 мг
таблетки 0,4 мг
таблетки 2 м
таблетки 4 мг

0,017 г
0,017 г
0,112 г
0,112 г
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таблетки 8 мг
ампули 0,3 мг — 1 мл
ампули 0,6 мг — 2 мл
пластир трансдермальний

0,112 г
20 амп.
10 амп.
10 пластирів незалежно
від дозування

Дименоксадол (естоцин)
таблетки 5 мг, 15 мг, 30 мг, 60 мг

12 табл.

Метадон, рідкі форми, 1мг в 1 мл

0,3 г

Морфін
таблетки 5 мг
таблетки 10 мг
ампули 1% — 1 мл

0,1 г (загальної кількості
морфіну у перерахунку
на безводну основу)

Натрію оксибутірат
та інші солі оксимасляної
кислоти
ампули 20% — 5, 10 мл
флакони 66,7% — 50 мл

10 амп.
1 флакон

Омнопон ампули по 1 мл

10 амп.

Психотропні лікарські
засоби*

10-12 табл., 10 амп.

Тримеперидину гідрохлорид
ампули

1,2% — 1 мл 0,25 г (загальної кількості
тримеперидину в перерахунку
на безводну основу)

таблетки 25 мг

10 табл.

Триазолам (хальцион)
таблетки 0,25 мг

30 табл.

Етилморфіну гідрохлорид **
таблетки 10 мг, 15 мг
Просідол
таблетки 25 мг
ампули 1% — 1мл

Трамадол (міжнародна
непатентована назва)
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0,2 г (загальної кількості етилморфіну
в перерахунку на безводну основу)
10 табл.
0,25 г (загальної кількості просідолу
в перерахунку на безводну основу)

капсули, таблетки 0,05 г
ампули 5% — 1 мл
ампули 5% — 2 мл
краплі 0,1 г в 1 мл
свічки ректальні 0,1 г

30 капс.,табл.
10 амп.
10 амп.
1 флакон 50 мл
20 свічок

Атропін та його солі
порошок
Тетракаїн порошок
Тригексифенідил
Атракурій
Векуроній
Піпекуроній
Рокуроній
Суксаметоній
Буторфанол (морадол тощо)
Дифенгідрамін (димедрол)
тверді форми
Зопіклон
Клонідін (клофелін)
субстанція, рідкі форми
Метандієнон
Нандролон
Прометазин
Гідроморфону гідрохлорид

0,01 г

Фентаніл у формі
трансдермальних
терапевтичних систем
із пролонгованим ефектом
Кодеїн (кодеїну фосфат)
таблетки

10 пластирів незалежно
від дозування

1г
0,12 г
0,05 г
0,004 г
0,004 г
0,05 г
0,1 г
0,008 г
2,1 г
0,075 г
0,015 г
0,05 г
0,05 г
0,5 г
21 табл.

2,1 г

_____________________________
* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (60/95-ВР).
** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості
до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті «За спеціальним призначенням», завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.
У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в оригінальних упаковках,
що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати
в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.
{ Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 525
(z0923-08) від 17.09.2008, N 818 (z0101-09) від 30.12.2008, N 96 (z0259-09) від 17.02.2009, N 351
(z0700-09) від 22.05.2009, N 150 (z0464-11) від 21.03.2011, N 140 (z0397-12) від 29.02.2012, N 440
(z1101-12) від 14.06.2012, N 203 (z0525-13) від 15.03.2013 }
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1.22.1. Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають
предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних
бланках ф-1.
1.22.2. Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:
___________________________________________________________
Назва наркотичного засобу,
Граничнодопустима для
психотропної речовини,
відпуску кількість
прекурсору
у складі наркотичного (психотропного)
комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт
__________________________________________________________
Кодеїн
0,2 г
Декстропропоксифен
0,6 г
Фенобарбітал
1г
Ефедрину гідрохлорид
0,6 г
Псевдоефедрин
0,6 г
Фенілпропаноламін
0,6 г
Ерготамін
0,02 г
Ергометрин
0,002 г
(у перерахунку на безводну основу)
У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.
{ Пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 (z0883-06)
від 04.07.2006 }
2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби,
що виготовляються в умовах аптеки
2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.
{ Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на
початку Рецепта, далі — усі інші лікарські засоби (інгредієнти).
2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.
2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5;
1,0), рідких — у мілілітрах, грамах, краплях.
2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка «cito» (швидко) або «statim» (негайно).

62

3. Термін дії Рецепта
3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом
одного місяця з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 (589-2009-п) — протягом десяти днів з дня виписки.
{ Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006,
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 203 (z0525-13) від
15.03.2013 }
4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби
і вироби медичного призначення
4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз)
на вимогу-замовлення, яка містить інформацію про замовника (реквізити), його довірену
особу, дату, торгову назву лікарського засобу, одиницю виміру, кількість упаковок замовлених та відпущених, тощо.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006, N
42 (z0114-07) від 30.01.2007 }
4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек та аптечних складів
(баз) лікарських засобів, виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, або суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною
практикою, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника
з лікувальної частини.
{ Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 42 (z0114-07) від 30.01.2007 }
4.3. У вимозі-замовленні вказують торгову назву лікарського засобу, дозування, форму
випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну
кількість.
{ Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }
4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп,
що наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п. 1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.
4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що
підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.
В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник вимоги-замовлення, крім
вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников
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Додаток 1
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
Прізвище, ім'я та по батькові
і вік хворого ___________________________________________________
Адреса хворого або номер медичної
карти амбулаторного хворого _____________________________________
Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ____________________________________
Номер рецепта N _____ «___» _________ 20 ____ р.
(дата виписки рецепта)
лінія відриву
.................................................................

ФОРМА
рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування
лікарських засобів і виробів медичного призначення,
що відпускаються за повну вартість, безоплатно,
з оплатою 50% і таких, що підлягають
предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)
* Назва закладу
(штамп закладу)

Код закладу за ЗКУД
Код за ЄДРПОУ
Медична документація ф-1
_________________________________________________________________
Номер рецепта N______
«____»________ 20 _ р.
(дата виписки рецепта)

РЕЦЕПТ
(дорослий, дитячий —
потрібне підкреслити)
_________________________________________________________________
За повну вартість
Безоплатно
Оплата 50%
_________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові
і вік хворого ___________________________________________________
Адреса хворого або номер медичної
карти амбулаторного хворого _____________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові
лікаря __________________________________________________________
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_________________________________________________________________
I Rp:
I
I _________________________________________________________________
I Rp:
I
I _________________________________________________________________
I Rp:
I
I _________________________________________________________________
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо)
М. П.
Рецепт дійсний протягом 1 місяця

печатка лікувальнопрофілактичного закладу

_________________________________________________________________
Пам'ятка лікарю
(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)
Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським способом або ставиться штамп.
Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко, чорнилом або кульковою
ручкою, виправлення забороняються.
На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування лікарського засобу,
що вміщує отруйні або наркотичні лікарські засоби, або 1 — 3 найменування інших лікарських засобів.
Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.
Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі — в мілілітрах, грамах і краплях.
Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону України «Про мови
в Українській РСР», забороняється обмежуватись загальними вказівками: «Внутрішнє»,
«Зовнішнє», «Відомо» і т. ін.
_______________________
Штамп аптеки
_______________________
__________________________
N лікарської форми
індивідуального виготовлення
Перевірив
Відпустив
___________________________________________________
Прийняв
Виготовив
--------------*) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.
**) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (у тому числі
й рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).
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{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006,
N42 (z0114-07) від 30.01.2007, N 777 (z1346-11) від 11.11.2011 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

Додаток 2
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
Найважливіші рецептурні скорочення
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Скорочення на
Повне написання
Переклад
латинській мові
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa
ana
по, порівну
ac. acid.
acidum
кислота
amp.
ampulla
ампула
aq.
aqua
вода
aq.pur.
aqua purificata
очищена вода
but.
butyrum
масло (тверде)
comp.
compositus (a, um)
складний
D.
Da, Detur, Dentur
видай, нехай буде видано,
нехай будуть видані
D. S.
Da Signa, Detur
видай, познач
Signetur
нехай буде видано,
позначено, видати
позначити
D. t. d.
Da (Dentur)tales
видай (видати)
doses
таких доз
dil.
dilutus
розведений
div. in. p. aeq.
divide in partes aequales
розділи на рівні частини
extr.
extractum
екстракт, витяжка
f.
fiat(fiant)
нехай утвориться (утворяться)
gtt., gtts.
gutta, guttae
крапля, краплі
hb.
herba
трава
inf.
infusum
настій
in ampul.
in ampullis
в ампулах
in tab.
in tabulettis
в таблетках
linim.
linimentum
рідка мазь, лімінент
liq.
liquor
рідина
M. pil.
massa pilularum
пілюльна маса
M.
Misce, Misceatur
змішай, нехай буде змішано, змішати
66

N.
ol.
pil.
P. aeq.
pulv.
q. s.
r., rad.
Rp.
Rep.
rhiz.
S.
sem.
simpl.
sir.
sol.
steril.
supp.
tab.
t-ra., tct.
ung.
vitr.
praecip.

numero
oleum
pilula
partes aequeles
pulvis
quantum satis
radix
Recipe
Repete, Repetatur
rhizoma
Signa, Signetur
semen
simplex
sirupus
solutio
aerilisa sterilisetur
suppositorium
tabuletta
tinctura
unguentum
vitrum
praecipitatus

числом
олія
пілюля
рівні частини
порошок
скільки потрібно, скільки необхідно
корінь
візьми
повтори, нехай буде повторено
кореневище
познач, нехай буде позначено
насіння
простий
сироп
розчин
простерилізуй, нехай буде простерилізовано
свічка, супозиторій
таблетка
настойка
мазь
склянка
осаджений

{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525 (z0923-08) від 17.09.2008}
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

Додаток 3
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, що підлягають
предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я

1. Наркотичні лікарські засоби.
2. Психотропні лікарські засоби.
3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами):
атропін та його солі (порошок),
кетамін,
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тетракаїн (порошок),
тригексифенідил,
атракурій,
векуроній,
піпекуроній,
рокуроній,
суксаметоній,
буторфанол (морадол тощо),
дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),
зопіклон,
клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),
метандієнон,
нандролон,
прометазин.
4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лікарських засобів у формі
сиропів), трамадол, псевдоефедрин та декстропропоксифен.
5. Лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою): тропікамід.
Примітки:
1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки транспортних засобів,
у які входить розчин буторфанолу тартрату для ін'єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.
2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони
здоров'я обласних (міських) держадміністрацій спільно з об'єднаннями (підприємствами)
«Фармація» дозволяється, при потребі, розширювати даний перелік, а керівникам лікувально-профілактичних закладів — установлювати у відділеннях предметно-кількісний
облік і інших лікарських засобів.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 42 (z0114-07) від 30.01.2007, N525
(z0923-08) від 17.09.2008, N 818 (z0101-09) від 30.12.2008, N 150 (z0464-11) від 21.03.2011, N 777
(z1346-11) від 11.11.2011, N 845 (z1880-12) від 29.10.2012 }
Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

{ Додаток 4 вилучено на підставі Наказу МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006 }

Додаток 5
до Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби
медичного призначення
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (за міжнародними непатентованими
назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти
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Фармакотерапевтична група

Міжнародна непатентована
назва

Засоби для наркозу
Азоту закис
Галотан
Гексенал
Гексобарбітал
Диетиловий ефір
Енфлуран
Етомідат
Ізофлуран
Кетамін
Метогексітал
Натрію оксибат*
Предіон
Пропанідид
Пропофол
Тіопентал натрію
Опіоїдні аналгетики
Реміфентаніл
Фентаніл****
Нейролептики
Дроперидол
Похідні безнодіазепіну
Мідазолам**
Флунітразепам**
Діагностичні
радіофармацевтичні препарати

без винятку

Терапевтичні
радіофармацевтичні препарати

без винятку

* Лікарські форми для внутрішньовенного введення.
** Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом'язевого введення.
**** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 (z0883-06) від 04.07.2006, N
42 (z0114-07) від 30.01.2007 }

Заступник голови Державної
служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников
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Додаток до Наказу №77 МОЗ Україні від 01.02.2013 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів».
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Приклади документів, що можуть бути корисними при створенні служби паліативної
допомоги. Дані документи взято із посібника «Развитие паллиативной помощи в районах
с ограниченными ресурсами.», що доступний он-лайн:
http://www.acetrussia.ru/files/palliative.pdf
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УКРАЇНА
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

«____»____________2013 р.

НАКАЗ
м.Івано-Франківськ

№ _____________

Про затвердження порядку взаємодії
лікарні «Хоспіс» із медичними закладами
міста Івано-Франківська та області
щодо діяльності виїзного/консультативного
відділення хоспісу
Керуючись наказами МОЗ України від 21.01.2013р. № 41 «Про організацію паліативної
допомоги в Україні» та від 15.03.2013р.№ 203 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.07.2005р. № 360» та з метою покращення надання паліативної та хоспісної допомоги
в області і розширення її доступності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити порядок взаємодії виїзного/консультативного відділення лікарні «Хоспіс» з лікувальними закладами міста Івано-Франківська і області.
2. Головному лікарю лікарні «Хоспіс», І. Слугоцькій :
2.1. Організувати інформаційні семінари для сімейних та дільничних терапевтів, лікарів-онкологів міста Івано-Франківська та області щодо діяльності виїзного/консультативного відділення хоспісу.
2.2 До 01.10.2013р.забезпечити своєчасне укладання угод про співпрацю між лікарнею
«Хоспіс» та лікувальними закладами міста та області.
3. Головним лікарям ЦРЛ, ЦМЛ, обласних ЛПЗ створити робочі групи для визначення
категорій паліативних пацієнтів, які потребують корекції больового синдрому , інших
видів і методів паліативної допомоги.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора
департаменту охорони здоровґя ОДА М.Д.Олінійчука.
Директор департаменту
охорони здоров'я обласної
державної адміністрації

Роман Мельник

Погоджено:
Перший заступник директора
департаменту охорони здоровґя ОДА

М.Олінійчук

Головний позаштатний спеціаліст
департаменту охорони здоровґя ОДА
з паліативної допомоги

Л.Андріїшин

Юрисконсульт ДОЗ ОДА

А.Копильчук

Затверджено
Наказ ДОЗ ОДА
№________
«__» ________2013 р.
Порядок взаємодії лікарні «Хоспіс» із медичними закладами
міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області
щодо діяльності виїзного/консультативного відділення хоспісу
Керуючись наказами МОЗ України від 21.01.2013р. № 41 «Про організацію паліативної
допомоги в Україні» та від 15.03.2013 р. № 203
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005р. № 360», від 23.02.2001 №
72 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини», додатку 5 «Примірне положення про стаціонар вдома», Постановою Кабінету Міністрів від 13.05.2013 №
333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах
охорони здоров’я», виконуючи рішення обласної ради від 23.11.2012 №717-19/2012 «Про
комплексну програму «Здоров’я населення Прикарпаття»
з метою покращення надання паліативної та хоспісної допомоги в області, розширення
її доступності встановлюється наступний порядок співпраці хоспісу з ЦРЛ, ЦМЛ, обласними лікувальними закладами:
Загальні питання
1. Взаємодія здійснюється на основі підписаної між хоспісом і лікувальним закладом
двохсторонньої угоди про співпрацю в сфері паліативної допомоги невиліковно хворим
пацієнтам, яких обслуговує заклад, та які з різних причин не можуть бути госпіталізовані
в стаціонар хоспісу (хоспісне відділення).
2. Головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, обласних ЛПЗ призначають спеціалістів, відповідальних
за організацію надання паліативної допомоги, визначення категорії і стану паліативних
пацієнтів, які потребують паліативного лікування за місцем їх проживання чи тимчасового
перебування, корекції больового синдрому, інших видів і методів паліативної допомоги.
3. Виїзне/консультативне відділення хоспісу здійснює координацію і загальне функціональне керівництво системою надання паліативної допомоги на первинному рівні медичної допомоги в області та діяльністю створених в районах області виїзних
відділень/виїзних бригад «Хоспіс вдома»; сприяє розвитку стаціонарних та виїзних паліативних відділень і закладів сестринського догляду різних форм власності.
4. Відповідно до Положення, затвердженого наказом ГУОЗ ОДА від 29.02.2012 р. №
124, виїзне/консультативне відділення проводить консультування і навчання пацієнтів, їх
родичів чи осіб, які здійснюють догляд, та медичних працівників з питань адекватного знеболення, симптоматичного лікування, психологічного супроводу та інших видів кваліфікованої паліативної допомоги; здійснює діагностику важких хронічних больових
синдромів, інших симптомів розладів життєдіяльності; здійснює організацію кваліфікованого лікування і запобігання страждань усіма доступними методами паліативної медицини,
в тому числі із застосуванням сучасних неопіоїдних та опіоїдних анальгетиків, психотропних лікарських засобів і прекурсорів; при потребі бере на облік паліативних пацієнтів в
термінальному періоді їх хвороби; відповідно до листка призначень безкоштовно передає
пацієнтам ліки за їх наявності; веде відповідну облікову документацію.
5. Показання та протипоказання до паліативної допомоги, оцінка стану пацієнта, визначення медичних, психологічних, соціальних та духовних потреб паліативного пацієнта,
форми, методи та обсяги надання паліативної допомоги, лікарські призначення паліатив84

ному пацієнту за місцем його проживання чи тимчасового перебування встановлюються
спільно лікарем виїзного консультативного відділення хоспісу з лікуючим лікарем (лікарем
загальної практики, сімейним лікарем, онкологом, онкогематологом, невропатологом, педіатром), в межах території обслуговування якого перебуває пацієнт.
6. Забезпечення паліативних пацієнтів медикаментами для лікування в домашніх умовах чи амбулаторно, в тому числі опіоїдними анальгетиками, може здійснюватися різними
шляхами: за рахунок закладу охорони здоров’я, в межах території обслуговування якого
перебуває пацієнт, виїзного/консультативного відділення хоспісу, фондів медичного страхування, установ, підприємств, організацій та інших надходжень, за рецептом за рахунок
власних коштів пацієнта.
7. Обмін інформацією між виїзним/консультативним відділенням хоспісу та лікувальними закладами здійснюється виключно в службових цілях та у відповідності до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».
Механізм
застосування наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів при наданні паліативної допомоги
паліативним пацієнтам в домашніх умовах
1. Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів пацієнтам, які отримують паліативну допомогу в умовах «Хоспіс вдома» здійснюються
в листку призначень за формою № 091/8 лікуючим лікарем закладу охорони здоров’я, в
межах території обслуговування якого перебуває пацієнт або лікарем виїзного/ консультативного відділення хоспісу, про що робиться запис у медичній карті амбулаторного хворого — форма № 025/о (паліативного пацієнта).
2. Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів пацієнтам, які отримують паліативну допомогу в умовах «Хоспіс вдома», на строк понад
десять днів здійснюється лікуючим лікарем закладу охорони здоров’я, в межах території
обслуговування якого перебуває пацієнт або лікарем виїзного/консультативного відділення хоспісу з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких
препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого (паліативного пацієнта).
3. Пацієнти, які отримують паліативне лікування в умовах «Хоспіс вдома», забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів закладом
охорони здоров’я, в межах території обслуговування якого перебуває пацієнт,
виїзним/консультативним відділенням хоспісу або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби.
4. Для отримання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або
особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) подає заяву на ім’я
керівника закладу за затвердженою формою (додаток 3 Постанови КМУ 333). Керівник закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної карти хворого (паліативного пацієнта).
5. Лікар, який призначає препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів з метою використання в умовах «Хоспіс вдома» зобов’язаний поінформувати
пацієнта або особу, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) про
правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням та видавати їм відповідний інформаційний лист, про що робиться запис у медичній карті хворого.
6. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах «Хоспіс вдома» згідно з лікарським призначенням доставляються за
місцем створеного стаціонару вдома відповідальною особою закладу охорони здоров’я, в
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межах території обслуговування якого перебуває пацієнт або виїзного/ консультативного
відділення хоспісу, про що відповідальна особа робить запис у журналі обліку.
7. Відповідальна особа залишає листок призначень, в якому пацієнт самостійно або
особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) робить відповідні
записи про використання отриманих препаратів.
8. Листок призначення в подальшому відповідальна особа додає до медичної карти амбулаторного хворого (паліативного пацієнта)
9. Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник)
має право особисто отримувати за рецептом Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах «Хоспіс вдома» безпосередньо
в закладі охорони здоров’я, в межах території обслуговування якого перебуває пацієнт або
у виїзному/ консультативному відділенні хоспісу.
10. Застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отриманих хоспісом безоплатно як благодійна допомога для лікування паліативних пацієнтів, призначення і доставка до місця створення домашнього стаціонару здійснюється у
відповідності до цього Порядку.
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ВГО «УКРАЇНСЬКА ЛІГА
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ»

Підготували Леся Брацюнь,
Ксенія Шаповал
Макет

Леся Василенко

Видання здійснене за підтримки МФ “Відродження”
01001, Україна, м. Київ
вул. Паторжинського 4, оф. 8
ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
тел./факс: +380 44 278 50 12
моб.+38 067 440 88 34
www.ligalife.com.ua
e-mail: ligahp@ukr.net

Видрукувано у ТОВ «Поліграфічна компанія «Інтерекспресдрук».
Адреса видавця: 01004, вул. Антоновича, 3б, м. Київ, тел./факс 235\37\61

