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Про удосконалення організації надання 
паліативної допомоги в Україні

• пропонується:
• Затвердити: Порядок надання паліативної допомоги; Перелік медичних

показань для надання ПД; критерії (з використанням критеріїв)

• Визначити рівні/заклади надання ПД; розрахунок потреби

• Затвердити зміни до наказу щодо форм статистичної звітності (+ ПД)

• Забезпечити проведення навчальних семінарів з впровадження

нормативно-правових актів та змін для органів охорони здоров'я і

співробітників профільних кафедр до- і післядипломної освіти

• Забезпечити внесення відповідних змін до навчальних планів і програм

вищих навчальних медичних закладів та закладів ПО

• ДОЗ, УОЗ - визначити відповідальних осіб та графіки проведення

навчань, організувати навчання (з прийняттям заліків з ПДД)



Передбачається (основні зміни):

• Наскрізна інтеграція паліативної допомоги до процесу надання 
медичної допомоги в умовах всіх закладів охорони 
здоров’я,що забезпечить безперервність і наступність надання 
паліативної допомоги. Спеціалісти, які надають паліативну 
допомогу, взаємодіють між собою та забезпечують наступність 
відповідно до потреб та клінічного маршруту Пацієнта.

• Вибір місця надання паліативної допомоги і місця смерті для 
Пацієнта обговорюється та погоджується з Пацієнтом або з його 
законним представником. Бажання Пацієнта є пріоритетним, й 
фіксується у відповідній формі первинної облікової 
документації



• ПД  надається Пацієнту відповідно до Переліку медичних 
показань для надання,  за результатами оцінки стану пацієнта з 
урахуванням критеріїв визначення пацієнта як такого, якому 
потрібна ПД , які містяться у формах первинної облікової 
документації

• Відомості про Пацієнта, якому надається ПД, є  складовою 
електронної системи охорони здоров’я.

• 3.7. У разі потреби отримання соціальної послуги паліативного 
догляду або інших соціальних послуг, лікуючий лікар інформує 
Пацієнта та\або його законного представника про  можливість 
звернутися з письмовою заявою до місцевого органу виконавчої 
влади або органу місцевого самоврядування щодо отримання 
соціальних послуг (тер.центри)



• Ліжковий фонд, штатна чисельність, матеріально - технічне 
оснащення закладів охорони здоров’я, що надають паліативну 
допомогу, та адміністративно-територіальна одиниця (об’єднані 
громади, госпітальний округ), що обслуговується цими 
закладами, визначаються залежно від потреб населення в ПД, 
медикосоціальних, демографічних, географічних та інших 
особливостей регіону.  

• Регіональна мережа паліативної допомоги складається з усіх 
установ, закладів, служб, незалежно від форми власності,  та 
ФОП, які надають паліативну допомогу, на всіх рівнях медичної 
допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці  Підрозділи паліативної допомоги, 
створені у структурі закладів охорони здоров’я, входять до 
складу регіональної мережі паліативної допомоги.



• Координуючу роль у регіональній мережі паліативної допомоги 
виконує центр паліативної допомоги.

• Функція центру паліативної допомоги покладається на заклад 
охорони здоров’я незалежно від форми власності та 
підпорядкування, який надає Пацієнтам спеціалізовану 
стаціонарну або амбулаторну паліативну допомогу, або 
паліативну допомогу вдома, або консультативні послуги 
Пацієнтам та членам їх сім’ї, медичним працівникам інших 
закладів охорони здоров’я або установ соціального захисту, та 
здійснює координаційну, організаційно-методичну та 
методично-навчальну функцію в межах регіональної мережі 
служб паліативної допомоги.



•Форми надання ПД:

•Стаціонарна ПД (в т.ч. стаціонар вдома):  центри ПД,  
хоспіси, відділення (палата, ліжко) в інших ЛЗ,  служби 
респіраторної підтримки, служби паліативної 
сестринської допомоги, центри реабілітації ті ПД дітям

•Амбулаторна ПД (яка не передбачає  цілодобового 
медичного спостереження й лікування):  денні хоспіси, 
консультативні кабінети лікування хронічного болю та 
паліативної допомоги, мобільні служби паліативної 
допомоги, мобільні служби респіраторної підтримки 
тощо.
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Про удосконалення організації надання 
паліативної допомоги в Україні

Пропонується:

• Забезпечити проведення навчальних семінарів з

впровадження нормативно-правових актів та змін для органів

охорони здоров'я і співробітників профільних кафедр до- і

післядипломної освіти

• Забезпечити внесення відповідних змін до навчальних

планів і програм вищих навчальних медичних закладів та

закладів ПО

• ДОЗ, УОЗ - визначити відповідальних осіб та графіки

проведення навчань, організувати навчання (з прийняттям

заліків з ПДД)
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Комплексної якісної   ПД 
Ефективного знеболення 
Вибору місця  лікування

Вибору місця смерті 
Участі  у прийнятті рішень
Відкритості  у спілкуванні

Консультацій , дагностичних
методів  при потребі  -

незалежно від місця,  
форми та  об'єму 

надання  ПД



Облік, статистика, збір інформації:

Передбачається, що всі заклади, які надають ПД, звітують про це – зміни у 
наказі МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм 
первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що 
використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми 
власності та підпорядкування»:  

Планування паліативної допомоги передбачає складання і перегляд  
обсягу необхідної допомоги, відповідно до таких форм первинної 
облікової документації: № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого 
№___»,               № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого № 
___”,  № 096/о «Історія вагітності та пологів №___», № 097/о «Медична 
карта новонародженого № ___».

додано інструкції до заповнювання форм з врахуванням критеріїв ПД 
дорослим і дітям

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0661-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0662-12/paran3
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0669-12/paran2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0232-16/paran3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0233-16/paran3


Висновки: 

Cистема якісної паліативної допомоги в Україні

Навчання, 
адвокація, 
залучення
суспільства

Нормативно-правова 
база, різні джерела 

фінансування, 
політична воля на 

всіх рівнях 

Визначення потреби, 
створення різних

форм ПД  дорослим і
дітям за 

міжнародними
стандартами



Якщо є інструменти,  ними слід  користуватися

Сторінки на Фейсбуке:

•«Паліативна допомога в Україні»

•«Бесіди на тему паліативу»

•«Життя без болю»

•«Українська асоціація дитячої 
паліативної допомоги»


