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Рівненська обласна рада
На № _____________ в ід ________________

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 12.06.2015 року 
№ 1472 „Про Обласну програму розвитку паліативної допомоги та догляду в 
Рівненській області на 2015-2020 роки” облдержадміністрація інформує 
наступне.

Для надання паліативної та хоспісної допомоги жителям в Рівненській 
області діє обласна Програма розвитку паліативної та хоспісної допомоги на 
2015-2020 роки.

З метою контролю за застосуванням наркотичних знеболюючих 
препаратів на дому та надання доступної паліативної допомоги управлінням 
охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації підготовлено наказ, де 
визначено основні напрямки діяльності лікувально-профілактичних закладів в 
ході надання паліативної допомоги, підвищення кваліфікації лікарів та 
середнього медперсоналу та подання оперативної інформації про доступність 
отримання наркотичних препаратів з метою знеболення у випадку 
амбулаторного лікування хворих.

Обласним позаштатним спеціалістом з питань паліативної та хоспісної 
допомоги підготовлено перелік атестаційних запитань для лікарів загальної 
практики/сімейної медицини. Щороку в плані роботи закладів проводяться 
семінари по вивченню чинного законодавства, умов та механізмів 
призначення опіоїдних наркотичних знеболюючих препаратів.

В лікувально-профілактичних закладах області, що надають первинну та 
вторинну медичну допомогу, підготовлені відповідні накази, в яких визначено 
відповідальних за впровадження паліативної допомоги, підготовку локальних 
протоколів з паліативної допомоги. Щоквартально управління охорони 
здоров'я аналізує доступність дотримання адекватного знеболення у випадку 
надання його на дому. За даними аптечної мережі Рівненської області ТЗоВ 
«Рівнефармація» та «Аптека-Ліки» за 12 місяців 2016 року збільшилось 
застосування таблетованого морфіну та відмічається ріст використання 
ампульних опіоїдних анальгетиків. В Рівненській області 20 аптек мають 
ліцензію на реалізацію оціоїдних наркотичних знеболювальних препаратів.
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В м. Рівному працюють цілодобово 3 виїзні бригади, що забезпечують 
паліативним хворим адекватне знеболення протягом доби. Медичні сестри 
працюють на санітарному транспорті та виконують призначення сімейних 
лікарів. В районах області паліативним пацієнтам, які потребують постійного 
знеболення і перебувають вдома, доставляють опіоїдні ліки, особи, які 
здійснюють за ними догляд відповідно до вимог наказу МОЗ України від 
07.08.2016 № 494 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України». 
Для доставки опіоїдних знеболювальних препаратів використовується 
транспорт лікувально-профілактичних закладів. Ін'єкційні призначення 
виконуються сімейними медичними сестрами центрів первинної медико- 
санітарної допомоги та фельдшерсько-акушерських пунктів. У випадку 
стаціонарного лікування паліативні хворі отримують адекватне знеболення 
відповідно до локальних протоколів.

26.07.2016 в м. Рівному відбувся науково-практичний семінар 
«Актуальні питання розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні та 
Рівненській області». В роботі семінару взяли участь науковці, представники 
релігійних конфесій, лікарі ЗПСМ, громадські діячі. Мета семінару -  довести 
до відома лікарів та представників громадськості про необхідність та 
можливості призначення адекватного знеболення паліативним хворим. 
Відкриття хоспісних відділень та створення умов для роботи виїзних бригад. 
В роботі семінару взяло участь 68 лікарів з лікувально-профілактичних 
закладів області.

Делегація Рівненської області взяла участь у роботі II Національного 
з'їзду надання паліативної та хоспісної допомоги (м. Київ), І Національного 
форуму з дитячої паліативної допомоги, Круглого столу Комітету Верховної 
ради на тему «Сучасний стан надання паліативної допомоги дорослому 
населенню, міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні», де 
обговорювались стратегії надання паліативної допомоги дитячому та 
дорослому населенню в Україні.

На базі Вищого комунального навчального закладу «Лубенський 
медичний коледж» Рівненської обласної ради працює відділення паліативної 
та хоспісної допомоги на 35 ліжок. За 2016 рік у відділення поступило 77 
хворих. Виїзною службою відділення в 2016 році здійснено 607 виїздів, з них 
417 -  до хворих з онкопатологією, в 2015 році виконано 424 виїзди, в т.ч. до 
хворих з онкопатологією 307.

Забезпечена участь лікарів, психологів, медичних сестер, студентів- 
волонтерів в міжнародних, республіканських, обласних науково-практичних 
конференціях, семінарах. Організована школа волонтерів - в ній підготовлено 
13 осіб. Налагоджено взаємодію між відділенням паліативної медицини 
(хоспіс) та соціальною службою області.

З метою формування ефективної системи підготовки та підвищення 
кваліфікації молодших медичних спеціалістів з питань паліативної допомоги 
та догляду відділенням післядипломної освіти Рівненського державного 
базового медичного коледжу та Лубенського медичного коледжу в



навчальний план включені цикли лекцій з проблем паліативної допомоги, 
лікування хронічного больового синдрому.

У 2017 році планується перепрофілювання 57 ліжок в лікувально- 
профілактичних закладах області для надання допомоги паліативним 
хворим.

З метою надання паліативної (хоспісної) допомоги лікувально- 
профілактичні заклади області активно співпрацюють з громадськими 
організаціями та благодійними фондами.

Заступник голови 
облдержадміністрації С .Богатирчук-Кривко
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