
Оцінка потреби населення у 
паліативній допомозі

Методики, наявні дані, 
проблеми та перспективи



1 наближення

Моделювання потреби на основі:

• наказу МОЗ України №420 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій

щодо розрахунку потреби населення у 

медичній допомозі»

• «Глобальний атлас з паліативної

допомоги» (WPCA, WHO, 2014) 



Коефіцієнти

0,80 – коефіцієнт рекомендований ВООЗ для 

підрахунку потреби у паліативній допомозі 

при онкологічних захворюваннях для 

дорослих і дітей

Для «не-онкологічних» хронічних 

захворювань методичними рекомендаціями 

пропонується застосовувати аналогічну 

методологію розрахунку



«Глобальний атлас з паліативної допомоги» 

(WPCA, WHO, 2014) передбачає розрахунок

потреби для дорослих по окремих групах

захворювань



«Оцінка потреби паліативної допомоги для 

дітей» (ICPCN, UNICEF, 2013) рекомендує

розаховувати потребу у паліативній допомозі

для дітей на основі показників поширеності

захворювань, з використанням коефіцієнту

0,67 для вcіх видів захворювань, крім

онкологічних, для яких застосовується

коефіцієнт 0,8



Джерела даних

• форма 10, форма 12

• дані про причини смерті населення 







2 наближення

Експертне обговорення «Методологія оцінки

потреби в паліативній допомозі в Україні» за 

участі представників Міністерства охорони

здоров’я, Держстату, Медстату, 

Мінсоцполітики, фахівців з питань паліативної

допомоги.

Консультації з експертами стосовно

визначення джерел даних та значень

релевантних коефіцієнтів, що застосовуються

для розрахунків обсягу потреби.



Джерела даних

• форми медичної статистичної звітності №10, №12;

• дані Державної служби статистики України щодо 

розподілу причин смерті населення;

• Реєстр пацієнтів туберкульозу Центру громадського 

здоров’я МОЗ;

• Національний канцер-реєстр



Еволюція методології

Комплексні показники

померлі серед дорослого
населення

померлі серед дорослого
населення

зареєстровані випадки
ЗН

Смертність від серцево-
судинних

Смерть від серцево-
судинних - Смерть від

атеросклеротична
хвороба серця

Хворі на кардіоміопатію

Новоутворення

ССЗ



Уточнені коефіцієнти

Дорослі
• Ревматоїдний артрит -0,79
• Серцево-судинні захворювання -0,27
• Хвороба Альцгеймера 0,53
Діти
• Вроджені вади розвитку -0,57
• Цукровий діабет -0,47
• Серцево-судинні захворювання -0,47

та інші



Труднощі методологічні

Хронічні обструктивні
захворювання легень

МКХ-10 J43-J47

J43 Емфізема

J45-J46 Астма та астматичний стан

J47 Бронхоектатична хвороба

J41, J42, J44 Інші хронічні хвороби нижніх

дихальних шляхів



Труднощі збору інформації

• різні підходи до фіксації причин смерті?

• інші фактори?  



Дякую за увагу!


