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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою циклу удосконалення “стаціонарна, мобільна паліативна медична
допомога дорослим та дітям ” є :

■ оволодіння медсестринським процесом, пов’язаним із загальним 
доглядом, контролем симптомів і синдромів інкурабельного 
хворого;

■ психологічною, фізичною, медико-соціальною підтримкою 
пацієнта та його сім’ї.

Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів і розрахована на ЗО години теоретичних занять з наступних 
розділів:

" загальні принципи організації паліативної допомоги;
■ паліативна допомога інкурабельним хворим при больовому синдромі;
■ психологічні, соціальні, духовні та правові аспекти паліативної 

допомоги;
■ основні елементи сестринського догляду за пацієнтами та елементи 

діяльності зі зняття симптомів;
■ особливості надання невідкладної допомоги в паліативній медицині;
■ вмирання та смерть, роль медсестри у догляді та спостереженні за 

помираючим хворим.
В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен знати:

визначення: “паліативна медицина”, “паліативна допомога”, “хоспіс”;
■ філософію паліативної медицини;
■ принципи роботи хоспісу;
■ психологічні аспекти паліативної допомоги;
■ соціальні аспекти паліативної допомоги;
■ духовні аспекти паліативної допомоги;
■ етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими

пацієнтами та їхніми родичами;
■ основні елементи догляду за пацієнтами;
■ основні елементи діяльності зі зняття симптомів;
■ методи усунення болю в інкурабельного хворого;
■ порядокпридбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 
закладах охорони здоров’я України;

■ законодавчі та нормативні документи МОЗ України щодо організації та
надання паліативної та хоспісної допомоги населенню.



Вміти:

проводити медсестринське обстеження пацієнтів, виявляти його потреби, 
здійснювати догляд та зняття симптомів;
здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги 
інкурабельним онкологічним хворим;
виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху “сестра медична”; 
надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах; 
володіти прийомами психологічної підтримки пацієнта та його сім’ї; 
володіти прийомами профілактики синдрому емоційного вигорання.
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№
з/п

Тематика Загальний
обсяг

Лекції

1. Загальні принципи організації паліативної 
допомоги.

4 4

2. Паліативна допомога інкурабельним 
хворим при больовому синдромі.

6 6

3. Основні елементи сестринського догляду за 
пацієнтами та елементи діяльності зі зняття 
симптомів.

8 8

4. Психологічні, соціальні, духовні та правові 
аспекти паліативної допомоги.

8 8

5. Особливості надання невідкладної 
допомоги в паліативній медицині.

2 2

6. Вмирання та смерть, роль медсестри у 
догляді та спостереженні за помираючим 
хворим.

2 2

Всього ЗО ЗО

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки терапевтичного профілю.

Протокол № від ” / /  ” р .

Голова циклової комісії у А.М.Жебрацька



Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми Кількість

годин
1. Загальні принципи паліативної допомоги. Роль медичної 

сестри в паліативній допомозі.
Порівняльний аналіз паліативної та радикальної медицини. 
Основні принципи та стратегії надання паліативної допомоги.

2
( /

2. Організація надання паліативної допомоги, стаціонарні та 
виїзні служби.
Основні принципи діяльності та структура хоспісів. 
Контингент хворих і критерії їх відбору. Форми організації 
паліативної допомоги.

2 У

3. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю, методи 
усунення болю.
Визначення, класифікація, механізми виникнення болю. Тактика 
знеболювальної терапії при різних ступенях болю. Способи 
введення анапьгетиків. Поняття про коанальгетики.

2

4. •Принципи оцінки і ведення больового синдрому у дітей.
Шкала оцінки болю для дітей різного віку. Контроль над 
больовим синдромом. Нефармакологічні методи лікування болю.

2

5. Порядок і терміни призначення наркотичних засобів, 
особливості обігу наркотичних речовин у медичній сфері 
У країн и.
Положення про порядок придбання, перевезення, зберігання, 

відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у  закладах охорони здоров ’я 
України.

2

6. Основні елементи діяльності зі зняття симптомів.
Загальна оцінка хворого в паліативній допомозі. Загальні 
соматичні симптоми, надання допомоги.

2

7. Основні елементи діяльності зі зняття симптомів. Шлунково- 
кишкові симптоми.
Нудота та блювання, закрепи. Основні причини та надання 
допомоги.

2

8. Основні елементи сестринського догляду за лежачими  
пацієнтами.
Догляд за пацієнтом. Допомога у  проведенні гігієнічних 
процедур. Способи переміщення пацієнтів.

2

9. Основні елементи сестринського догляду за пацієнтами з 
пролежнями та ознаками лімфостазу.
Пролежні. Визначення, причини, класифікація та ознаки. 
Профілактика та лікування пролежнів..
Поняття про лімфостаз. Причини виникнення та допомога.

2



10. Психологічні, соціальні, духовні та правові аспекти 
паліативної допомоги.
Права пацієнта. Роль комунікацій. Вербальне та невербальне 
спілкування. Бар ’єри спілкування. Порядок співпраці з пацієнтом.

2

11. Аспекти спілкування з родичами пацієнтів.
Підтримка сім 'ї пацієнта, що помирає. Навчання елементів 
спілкування з людиною, якій встановлено невиліковний діагноз. 
Стадії переживання горя.

2

12. Спілкуваня між членами мультидисциплінарної групи.
Визначення мультидисциплінарної групи, цілі та динаміка. Типи 
команд. Основні принципи стосунків в закладах паліативної 
допомоги.

2

13. Профілактика синдрому професійного вигорання.
Визначення, причини, методи запобігання та усунення.

2

14. Особливості надання невідкладної допомоги в паліативній 
медицині.
Гострі стани в паліативній медицині, принципи надання 
допомоги.

2

15. Вмирання, спостереження за пацієнтами в атональному 
стані. Етапи та ознаки смерті. Супровід пацієнта, що помирає. 
Обоє ’язки медсестри щодо догляду після смерті.

2

16. Всього 30 год.
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