
УКРАЇНА

Cf^uX

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 62-07-85 

E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua КодЄДРПОУ 13986712

на №1472 від 12.06.2015 р. Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 12.06.201$ року 
№1472 «Про Обласну програму розвитку паліативної та хоспісної допомоги ті 
догляду в Рівненській області на 2015-2020 роки», Рівненські
облдержадміністрація інформує наступне.

На виконання завдань обласної програми, з метою впровадження єдиного 
підходу у розділі паліативної допомоги та догляду на рівні області щодо 
застосування адекватного знеболення, управлінням охорони здоров’ і 
облдержадміністрації був впроваджений наказ від 25.07.2016 року №276 «Про 
надання паліативної допомоги в Рівненській області»; впроваджений напрямо с 
розвитку паліативної допомоги та догляду на рівні області щодо застосуванн і 
адекватного знеболення згідно наказу МОЗ України від 04.06.2020 р. №130 5 
«Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні». У 
всіх закладах охорони здоров’я області розроблені локальні протоколи з 
лікування хронічного больового синдрому (клінічний маршрут пацієнта при 
наданні паліативної допомоги).

Місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування області, в свою чергу, по відповідних адміністративно- 
територіальних одиницях області розроблені та запроваджені місцеві програми 
щодо паліативної допомоги, розроблені Плани спостереження пацієнта, яки і 
потребує паліативної допомоги.

Для формування ефективної системи підготовки та підвищенн і 
кваліфікації медичних та соціальних працівників з питань паліативної допомог і 
та догляду під час проведення післядипломних освітніх заходів на бає і 
комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненське ї 
обласної ради для слухачів циклів «Хірургія», «Амбулаторно-поліклінічні 
справа», «Сімейна медицина», «Терапія», «Кардіологія», «Організація охорони 
здоров’я (ФАП)» включені розділи щодо питань паліативної допомоги, зокрема
про умови розвитку паліативної медицини, державні органи та ключої і
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партнери, що опікуються паліативною медициною в Україні; лікувальні 
тактика хронічного болю; поширення інформації про паліативну допомог). 
Всього за звітній період охоплено 215 слухачів у КЗВО «Рівненська медичні 
академія» POP та 232 особи у ВКНЗ «Дубенський медичний коледж" POP. На 
базі Національно академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупикі 
навчальний курс у 2020 році пройшли 27 лікарів.

За звітний період дії програми були створені відділення паліативне ї 
допомоги на базі лікувально-профілактичних закладів (КНП "Дядьковицька 
районна лікарня" Рівненської районної ради, на базі якої функціонує доросле 
відділення паліативної та хоспісної медицини на 25 ліжок, за рік надана 
стаціонарна паліативна допомога 314 пацієнтам області, КП "Зірненськз 
лікарня "Хоспіс" "Рівненської обласної ради, яка надає спеціалізовану 
паліативну допомогу пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ -інфекцією, відділенні 
паліативної допомоги (хоспіс) ВКНЗ "Дубенський медичний коледж" (зараз 
відділення належить до складу КП «Рівненська обласна клінічна лікарня» Р (Ж , 
КП "Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з
органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки 
та паліативної допомоги дітям" Рівненської обласної ради, - перейменований у 
КП «Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з
органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки 
та паліативної допомоги дітям» POP у кількості 6 дитячих ліжок. За обліковими 
статистичними даними на базі зазначених відділень за 2020 рік отримали 
медичну допомогу 1005 пацієнтів. Станом на 31.12.2020 року в Рівненській 
області договір із Національною службою здоров’я України на наданні 
стаціонарної паліативної допомоги укладений 18 закладами охорони здоров’ї , 
на надання виїзної паліативної допомоги -  8 закладами, що збільшив) 
доступність надання паліативної допомоги мешканцям Рівненської області. В 
цілому по області амбулаторну паліативну допомогу за 2020 рік отримали 1547 
осіб.

У КП «Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з 
органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки 
та паліативної допомоги дітям» POP функціонує відділення паліативної 
допомоги на 6 ліжок призначене для цілодобового кваліфікованого догляд), 
надання медичної і соціальної допомоги, включаючи забезпечення паліативної 
та симптоматичної допомоги, психологічної та соціальної підтримки 
інкурабельним онкологічним і неврологічним хворим дітям, хронічним хворим 
дітям у термінальній стадії, хворим дітям з вираженим больовим синдромом, 
коли неможливе знеболення в амбулаторних умовах, та іншим контингентах, 
що потребують таких видів допомоги. У 2020 році -  в паліативному відділенні



перебуває 6 дітей; 19 дітей отримали паліативну допомогу. В області 
функціонує дві виїзні мультидисциплінарні бригади, які надають виїзну 
паліативну допомогу дітям -  на базі КП «Рівненський обласний 
спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями 
центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги 
дітям» POP та КНП «Дядьковицька лікарня з Центром надання паліативне ї 
допомоги», на обслуговуванні останньої перебуває 22 дитини з міста Рівне та 
Рівненського району. Виїзні консультативні бригади створені з метою наданні 
паліативної допомоги дітям за місцем їх проживання перебування та для 
консультацій медичних, соціальних працівників, родичів дитини, волонтерів в 
питань паліативної допомоги. До складу бригади входять лікар-педіатр, хірург, 
психолог, медичний капелан, реабілітолог.

В порядку взаємодії із громадськістю постійно проведені науково- 
практичні конференції та тренінги за участю провідних спеціалістів з наданні 
паліативної допомоги з питань організації паліативної допомоги та адекватног) 
знеболення -  проведено 2 конференції за участі БФ «Скарбниця Надії» на ба: і 
дитячого паліативного відділення КНП «Дядьковицька районна лікарня» РРР.

Крім того, у співпраці та за матеріальної допомоги із БФ «Серце дітям 
України» та БФ «ЛаВіта» у 2020 році створено на базі КНП «Дядьковицьк і 
районна лікарня» з Центром надання паліативної допомоги дитяче паліативну 
відділення з виїзною мультидисциплінарною бригадою на 6 ліжок; розроблено 
інструкції для медичних та соціальних працівників, які надають паліативну 
допомогу -  ГО «Мережа 100% життя» розроблені посібники з наданні 
паліативної допомоги; навчальні матеріали для лікарів загальної практики - 
сімейної медицини та інших спеціальностей по призначенню адекватного 
знеболення та правильному виписуванні наркотичних знеболювальних 
препаратів, здійснюється контроль щодо якості надання паліативної допомоги.
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