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доступної паліативної допомоги, УИР1'8^1'1
v , 276 „Про надання
облдержадміністрації видано наказ від 25.0X2016 р о к Ц . ^
паліативної допомоги у Рівненській облави
паліатИЕної
напрямки діяльності закладів охорони
ГРПРПНЬ0Г0 медичного персоналу
допомоги, підвищення кваліфікації лікарів,_
отримання наркотичних
та подання оперативно, інформації про
лікуванНя хворих,
препаратів, з метою
УхороУни
здоров’я
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Наказом
__ ,у П7 02 2019 о № 27-к визначено склад групи
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лікарі спеціалісти

відповідальні за впровадження паліативно, ,

Г р Г о к Г ,Ув и Г ЧРено клінічні маршрути паціснта. Розроблені методичні
рекомендації застосування локальних протоколів.
Р
Для закладів охорони здоров я
перелік норм ативнош равотх докуме
^ь„о

надання паліативної допомо

.Щ

Р

? Ч-* с"

№nvїх-175/0-^и -3^;'2и ві,

"

дотримання

Рівненської облдержадміністрації анал у
знеболення у випадку надання иого. вд0^ '
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в районах області паліативним хворим, які потребують постійного
знеболення і перебувають вдома, ошоїдні ліки Доправляють
здійснюють за

ними

догляд,

в‘дп° ^ н0 Д° №™ ° 4

«Про^деякі питання

ОХОР° У зГладахохорони здоров’я м. Рівного цілодобово п ран-ю ть 3 в Ь «,

йпигади що забезпечують паліативним пацієнтам адекватне знеболен
протягом доби. Медичні сестри працюють на санітарному транспорті та
виконують^призначення^^и^ бригадРв районах рівненської області немає.
Призначення
Г з Рн Т :н н Т 7 м й „ ™ е д Ди’ч £ сеРстЬрКиИ У випадку'стаціонарного лікування
:^ іа т и в н і хворі отримують адекватне знеболення відповідно до
ШДИВ ВУ^ е Г ь к ш ”

і 21 аптека має ліцензію на реалізацію опіоїдних

наркотичних знебол^вшщних^преп^іратзв^^ п м с д „Центрш1ьний" РМР, за
сприяння керівника програми «Розвиток паліативно, допомоги в
ВБФ «Соборність» Л.П. Брацюнь, був організований та проведа:" ИІ!
метою підвищення рівня знань медичних працівників з питань
паліативної допомоги населенню на первинному рівні надання

Україні»
^адання
надай
медичн

Д0П0Т т а Ун :я РнаН
дання паліативної допомоги, лікування хронічного болю
включені до підсумкового контролю слухачів відділення шслядипломно
освіти молодших медичних та фармацевтичних
медичної академії та Вищого комунального навчального за
ду
Лубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради.
”ДУ 3 метою формування ефективної системи підготовки та п^ищ ення
кваліфікації молодших медичних спеціалістів з питань паліативної допомоги
та^догляду відділення післядипломно! освіти
в" ^ с в і ™
сЬаоманевтичних спеціалістів
комунального
закладу
рівненська медична академія” Рівненської обласної ради включає лекції з
пР°бЛзМ
к щ ЛШ™ бенГький медичний коледж” POP розроблено програму
підвищення ’кваліфікації циклу удосконалення
„Медсестринство у
паліативній та хоспісній допомозі” для молодших спеціалістів з .»e^ 4H0,°
« : - о ю . За даною програмою у 2019 році пройшло навчання 14 осіб. Для Ш
слухачів циклу „Сімейна медицина”, „Внутрішня медицина , „Органів п
охорони з д о р о в ”, „Школа старшої медичної сестри” , прочитані тематичні
лекції з проблемних питань паліативно, допомоги.
_
уппо„овж 1-11
На базі ВКНЗ „Лубенський медичнии коледж POP упродо
квартал ід 29)19 року п о вед ен і тренінги для медичних сестер з емоційного

вигорання, для членів родин - з питання ведення діалогу з важкохворими,
опрацювання власних тривог та депресивних станів.
,
Щорічно відповідно до планів роботи, закладами охорони здоров я
проводяться семінари з вивчення чинного законодавства, умов та механізмів
призначення опющних наркотичних знеболювальних препаратів. До
проведення семінарів залучаються спеціалісти обласних закладів охорони
здоров’я, представники громадських організацій.
оупппни чтюпов'я
У серпні місяці 2019 року експерти управління охорони здоро
О Кучер Н.Венгрин, лікарі та медичні сестри КП Центру реабілітації та
паліативної допомоги POP взяли участь в українсько-німецькій науковопрактичній конференції „Особливості організації медико-соціального
догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині” у місті НовоградВ0ЛИ Упродовж 2019 року 7 працівників КНП «Дядьковицька районна
лікарня» Рівненської районної ради пройшли навчання на базі наачаль"°
методичного центру паліативної допомоги Івано-Франківського обласного

Х0СПЮу грудні 2019 року експерти управління охорони здоров'я прийняли
участь у семінар-нараді „Стан та перспективи розвитку служби лал1а™ н°>
медичної допомоги і соціальної послуги з паліативного догляду в Україні» за
участю представників МОЗ України, Міністерства соціальної політики

ФУНКЦІо^дд^ениГналіатиБНОЇ допомоги на 6 ліжок для дітей , яке відкрито
21 грудня 2018 року на базі КП «Центру реабілітації та паліативної
допомоги^

2019 р(жу у відділенні паліативної допомоги отримало

допомогу 22 пацієнтів-дітей.
.
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У відділенні створена виїзна бригада з надання паліативної доном
Д
2. Відділення паліативної та хоспісної медицини КНП
районна лікарня» Рівненської районної ради, яке створене 01.10.2018 року
шляхом перепрофілювання неврологічного та терапевтичного виділення у
паліативне ^ (наказ ВОЗ РДА від 28.09.2018 №71), розраховане на 25
ЛІЖК°ПротЬягом 9 місяців 2019 року у відділенні перебувало 85 осіб з них 36
“ “ "функціонування

закладу

забезпечується

бюджетними

коштами

Рівненського району та за рахунок співпраці з благодійні

П.Л.

Урсул,

РО

«ХМ

«Ковчег

спасіння»

ОЦХВЄ,

БФ

«СкарЬниц

Надії», «Rivne Volunteer Community».
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3. Відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 04.12.2018 року
N°1221 «Про реорганізацію комунального закладу «Зірненська ту еркульозна
лікарня» Рівненської обласної ради», з 29.03.2019 року КЗ Зірненська

туберкульозна лікарня» перетворений
в комунальне підприємство
«Зірненська лікарня «Хоспіс» Рівненської обласної ради,яке розраховане на
50 хворих і має в своєму складі два стаціонарних відділення .
Упродовж 2019 року у закладі отримали допомогу 245 пацієнтів, з них
45 хворим надано паліативну допомогу. У вересні 2019 року заклад пройшов
акредитацію.
4. У грудні місяці відділення паліативної медицини (хоспіс) Вищого
комунального навчального закладу «Лубенського медичного коледжу»
Рівненської обласної ради реорганізовано у відділення паліативної допомоги
Комунального підприємства „Рівненська обласна лікарня” Рівненської
обласної ради, де розгорнуто 35 ліжок. За 2019 рік закладом надано
паліативну допомогу 77 пацієнтам.
5. Наказом управління охорони здоров'я виконавчого комітету
Рівненської міської ради від 30.09.2019 року № 128 створено центр
паліативної допомоги та виїзну мультидисциплінарну бригаду на базі
Комунального некомерційного підприємства „Міська лікарня №2”
Рівненської міської ради, який розпочав роботу з 01.01.2020 року.
З
метою підвищення якості паліативної (хоспісної) допомоги жителям
області, заклади охорони здоров’я активно співпрацюють з громадськими
організаціями та благодійними фондами: Всеукраїнський БФ „Соборність”,
БО “Мережа 100% життя Рівне“, БФ„Скарбниця надії-” , БО „Благодійний
фонд Віра-Надія”, ГО „Українська ліга розвитку паліативної і хоспісної
допомоги”. На виконання проекту “Підвищення ролі громадянського
суспільства в забезпеченні прав дітей, які потребують паліативної допомоги“
та впровадження його за
підтримки Європейського Союзу протягом
2018-2020 років, БО “Мережа 100% життя Рівне“ забезпечує реалізацію прав
дітей, які потребують паліативної допомоги, через розбудову національної
системи паліативної допомоги. До реалізації проекту залучена група
експертів управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації за
напрямом “Паліативна та хоспісна допомога. Геріатрія“, медичні працівники
міських лікувальних установ та представники соціальних служб.
Для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем
проживання, в області функціонує 20 територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг). Зазначені заклади надають
послуги зі стаціонарного догляду, догляду вдома, соціальної адаптації,
консультування. Налагоджено взаємодію між медичними і соціальними
службами та закладами, що надають паліативну допомогу в різних формах.

В.о. голови
Рівненської облдержадміністрації
Добровольський І. Я.
(0362) 63-39-63
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