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Перелік умовних скорочень, що використовуються: 

 

ХрБС – хронічний больовий синдром 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я  

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ЛПЗ – лікувально-профілактичний заклад 

ЦПМСД – центр первинної медико-санітарної допомоги 

НПЗЛЗ – нестероїдні протизапальні лікарські засоби 

ПМД – паліативна допомога 

ЛКП – локальний клінічний протокол паліативної медичної допомоги при 

хронічному больовому синдромі 

УПК – уніфікований клінічний протокол паліативної медичної допомоги при 

хронічному больовому синдромі 

Опіоїд – опіоїдний анальгетик 

Виїзні бригади – спеціалізовані медичні структури для надання знеболення в 

умовах стаціонару вдома, підпорядковані ЦПМСД. 

 

*Паліативна допомога - це комплексний підхід, мета якого - забезпечити максимально можливу 

якість життя паліативних хворих і членів їхніх родин, шляхом запобігання та полегшення страждань 

завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню симптомів болю та розладів 

життєдіяльності, проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної (ад'ювантної) 

терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки, незалежно 

від захворювання, віку, соціального статусу, національності, релігійних та політичних переконань, 

місця проживання хворого тощо.  

*Фармакокінетика -  розділ фармакології, який вивчає надходження (шляхи введення); транспорт 

(абсорбція, всмоктування); розподіл, перетворення (біотранс-формація) лікарських речовин в 

організмі; виведення (екскреція, елімінація) їх з організму, а також ефективність і переносність 

препаратів, залежно від цих процесів.  
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Методи дослідження: 

Для отримання аналітичної інформації використані наступні методи: 

 

Аналіз документів:  

1. Статистичної інформації, офіційних даних отриманих на інформаційні запити до 

державних і місцевих органів влади та медичних установ, а також іншої 

релевантної інформації з відкритих джерел; 

2. Діючих нормативно-правових документів, 

що регулюють забезпечення знеболюючими 

препаратами пацієнтів, які страждають 

хронічним больовим синдромом, в тому 

числі локальних клінічних протоколів 

паліативної медичної допомоги при ХрБС; 

3. Знеособлених даних з амбулаторних 

карток тяжкохворих пацієнтів, які отримують 

опіоїдні анальгетики в місті Кіровоград. 

 

Соціологічні опитування. Проводилось 

формалізоване глибинне інтерв’ю з сімейними 

лікарями міста. Загалом було проведено 

інтерв’ю у 2-х центрах первинної медико-

санітарної допомоги м. Кіровоград та 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (що становить 100% закладів 

первинної медико-санітарної допомоги міста). Окремо проводились інтерв’ю з 

паліативними пацієнтами, які зверталися за допомогою до волонтерів або 

волонтерських організацій.  

Отримана інформація аналізувалась на предмет двох основних показників: 

доступність знеболення; ефективність знеболення. 

 

 



  

 

 

Доступність знеболення вимірювалась за допомогою наступних індикаторів: 

▪ Доступність отримання рецепту; 

▪ Доступність отримання препарату; 

▪ Доступність отримання пільгових рецептів; 

▪ Наявність достатньої кількості спеціалістів, спроможних призначати 

знеболюючі; 

▪ Наявність медичних установ, спроможних лікувати больовий синдром у 

паліативних хворих в стаціонарних умовах; 

▪ Наявність виїзних медичних бригад, які надають знеболення пацієнту вдома 

(далі – виїзні бригади); 

▪ Фактична наявність препарату та оцінка його кількості. 

 

Ефективність знеболення вимірювалась за допомогою наступних індикаторів: 

▪ Відповідність локального протоколу уніфікованому; 

▪ Частота призначення опіоїдного анальгетика; 

▪ Застосування триступеневої схеми призначення опіоїдних анальгетиків; 

▪ Індивідуальний підбір форми опіоїдного анальгетика. 

  



 

 

 

6 

ДОСТУПНІСТЬ ЗНЕБОЛЕННЯ У М. КІРОВОГРАД 

 

1. Доступність отримання рецепту 

Як показав аналіз нормативно-правової бази, що регулює сферу надання 

паліативної допомоги, передбачена можливість отримання рецепту людиною з ХрБС 

оскільки рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показань[1]. У той же 

час, в процесі опитування пацієнтів[2], 35% респондентів відзначили, що їм 

відмовляють у призначенні сильного опіоїдного анальгетику за відсутності довідки з 

онкологічного диспансеру, яка обґрунтовуватиме таку необхідність. Хоча препарати 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів допускається  для 

використання у медичній практиці за 

призначенням лікаря. [3] 

Згідно з локальним клінічним 

протоколом[4] для кожного  пацієнта 

розробляється індивідуальний клінічний 

протокол лікування, який формується на 

основі анамнестичних, документальних 

та діагностичних показань, де 

відзначено причина, тип, інтенсивність 

больового синдрому. 

  

                                                 

1  Наказ МОЗ «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок 

зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» від 19.07.2005 р. № 360 
2  Анкетування паліативних пацієнтів м. Кіровоград 
3  Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні  речовини і прекурсори  від 15. 12. 1995 р. № 60/95-ВР 
4  Локальний клінічний протокол надання медичної паліативної допомоги при ХрБС  (ЦПМСД № 1 м. Кіровоград) 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

Призначати опіоїдні анальгетики на 

основі медичних показань, 

відповідно до рекомендацій ВООЗ та 

уніфікованого клінічного протоколу 

надання медичної паліативної 

допомоги, тобто не лише хворим на 

онкологічні захворювання. 



  

2. Доступність отримання препарату 

В результаті аналізу чинного законодавства виявлено достатній рівень доступу 

до отримання препарату, оскільки врегульовано отримання препарату в 

амбулаторних умовах та в умовах стаціонару створеного вдома.  

Згідно із статтею 27 Постанови КМУ[5] хворі, які отримують лікування в 

амбулаторних умовах, у тому числі в умовах стаціонару, створеного вдома, 

забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних та прекурсорів 

лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних закладах 

в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної 

та хоспісної допомоги – що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби. 

Під час опитування пацієнтів[6], 20% з них відзначили, що отримують відмову з 

боку лікарів виписувати рецепт на морфін у кількості більшій ніж 10 таблеток. 

                                                 

5  Постанова КМУ  «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 13. 05. 2013 р. № 333 
6  Анкетування паліативних пацієнтів м. Кіровоград 
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Однією з основних проблем, які пов’язані з отриманням препарату, в ході 

дослідження було виявлено недостатність виїзних бригад. Це відобразилось перш 

за все у опитуванні лікарів[7], де 100% опитаних зазначили, що готові виписувати 

опіоїдні анальгетики кожні 4 години, але виїзна бригада не може виїжджати  з такою 

частотою. Також 6% лікарів, як основну проблему у наданні адекватного знеболення, 

відзначили можливість виїзду бригади лише 2 рази на добу.  

Зазначену проблему підтверджує також опитування пацієнтів[8], де 60% 

опитаних зазначили, що їм призначають морфін лише 2 рази на добу, чого 

виявляється недостатньо. Також 20% респондентів однією з проблем виокремили 

ігнорування викликів на дім або проведення «формальних відвідувань». 

Згідно даних аналізу амбулаторних карток пацієнтів[9], виявлено, що лише 3 із 

23 пацієнтів отримували опіоїдний анальгетик з кратністю відповідно його 

фармакокінетиці. 

За результатами опитування[10], 30% пацієнтів зазначили, що зіткнулися з 

проблемою відмови у призначенні опіоїдного анальгетику на підставі відсутності 

онкологічної хвороби.  

В той час, як Порядок надання 

паліативної допомоги[11] чітко 

встановлює перелік медичних показань 

для надання паліативної допомоги. 

Таким чином, підставою для 

призначення знеболюючого є наявність 

у людини прогресуючого захворювання 

на останніх стадіях перебігу, що не 

піддаються лікуванню, спрямованому на 

одужання, та супроводжуються ХрБС. 

                                                 

7  Опитування 29 сімейних лікарів, що у своїй практиці призначають опіоїдні анальгетики пацієнтам з ХрБС 
8  Анкетування паліативних  хворих  пацієнтів м. Кіровоград 
9  Аналіз знеособлених даних з амбулаторних карток пацієнтів робочою  групою лікарів  
10  Анкетування паліативних пацієнтів м. Кіровоград 
11  Наказ МОЗ «Про організацію паліативної допомоги в Україні»  від 21.01.2013 р. № 41 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

Розглянути пропозицію створення 

стаціонарів вдома для вирішення 

проблеми своєчасного введення 

опіоїдного анальгетику пацієнтові. 



  

3. Доступність отримання пільгових рецептів 

Відпуск лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у 

разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за 

рецептами, виписаними лікарями ЛПЗ. Витрати, пов’язані з 

відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових 

умовах провадяться за рахунок асигнувань, що 

передбачаються державним та місцевими бюджетами на 

охорону здоров’я. [12] 

У 2015 році для забезпечення відпуску безоплатних та  

пільгових рецептів у разі амбулаторного лікування ХрБС у 

окремих груп населення ЛПЗ комунальної власності було 

витрачено 73 501,79 грн. коштів виділених з міського 

бюджету Кіровограда. За цей період за безоплатними та 

пільговими рецептами виписано препаратів опіоїдних 

анальгетиків 2950 ампул та 4050 таблеток. 

Визначення права на отримання окремими групами 

населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами 

у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які 

відпускаються здійснюється у порядку, визначеному КМУ [13], 

залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. 

В той же час, під час опитування пацієнтів[14] було 

виявлено, що 40% опитаних вважають великою проблемою 

неможливість купувати знеболююче самостійно через низьку 

матеріальну забезпеченість. Виявлення цієї проблеми 

прослідковується також в опитуванні лікарів[15], 26% з яких зазначили, 

що основною проблемою, яка заважає надавати паліативним 

пацієнтам з хронічним болем адекватне знеболення є відсутність 

можливості забезпечити всіх пацієнтів безкоштовним знеболюючим. 

                                                 

12  Постанова КМУ«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 р. №1303 
13  Постанова КМУ « Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» 

від 5.09.1996 р. № 1071 
14  Анкетування паліативних пацієнтів м. Кіровоград 
15  Опитування 29 сімейних лікарів, що у своїй практиці призначають опіоїдні анальгетики пацієнтам з ХрБС 
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РЕКОМЕНДУЄМО: 

Забезпечити пільговими рецептами на відпуск опіоїдних анальгетиків 

100% пацієнтів, які цього потребують. 

Співвідношення теоретичної потреби 

і фактичного забезпечення морфіном 



  

4. Наявність препарату, стаціонарів, виїзних бригад, 

аптек, спеціалістів 

Згідно інформації, отриманої в результаті направлення офіційних запитів, 

виявлено наявність усіх вищезазначених компонентів у місті Кіровоград, а саме: у 

місті Кіровоград діє 2 стаціонари для надання допомоги паліативним хворим, 

розрахованих на 25 ліжок, функціонує 1 аптека (єдина і для Кіровоградської області), 

що має ліцензію на відпуск опіоїдних анальгетиків, а також працює 2 виїзні бригади. 

Кількість спеціалістів, які мають право призначати опіоїдні анальгетики паліативним 

хворим – 97 осіб. Доречно зазначити, що населення міста становить понад 230 тис. 

осіб, а площа - понад 103 км2 [16]. 

Наявність препаратів опіоїдних анальгетиків в ЦПМСД також офіційно 

підтверджена. Серед переліку засобів, що використовуються для надання медичної 

допомоги та підлягають контролю за їх розповсюдженням зазначались: 

 

Протягом 2015 року було закуплено препаратів опіоїдних анальгетиків 

загальною кількістю 38 352 ампули, з яких використано 35 523 ампули. 

 

                                                 

16  Анкетування паліативних  пацієнтів м. Кіровоград 
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РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. Збільшити кількість аптек, що мають ліцензію на відпуск опіоїдних 

анальгетиків, у т.ч. за безоплатними рецептами. 

2. Розробити план оптимізації роботи наявних виїзних бригад, відповідно до 

рекомендацій ВООЗ (створення комплексних мультидисциплінарних бригад із 

залученням психолога і соціального працівника). 

 



  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗНЕБОЛЕННЯ У М. КІРОВОГРАД 

Ефективність знеболення вимірювалась за допомогою наступних 

індикаторів: 

▪ Частота призначення опіоїдного анальгетику; 

▪ Використання триступеневої схеми призначення опіоїдного анальгетику; 

▪ Індивідуальний підбір форми та дози опіоїдного анальгетика 

 

1. Відповідність локального протоколу уніфікованому  

Проаналізовано локальні клінічні протоколи паліативної медичної допомоги 

при хронічному больовому синдромі міст Кіровограда (ЦПМСД №1[17] та №2[18]), 

Полтави[19] та Рівного[20] на відповідність їх положень Уніфікованому клінічному 

протоколу паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі.[21] 

Всі локальні клінічні протоколи відповідають основним положенням УКП. 

Однак, ЛКП ЦПМСД №1 м. Кіровоград мав бути переглянутий ще 16.12.2015 

року. Це може свідчити, про необхідність приділяти більше уваги контролю за 

оновленням і періодичним переглядом ЛКП.  

У ЛКП ЦПМСД №2 м. Кіровограда відсутні розділи «Патопсихологічні наслідки 

персистування ХрБС», «Загальний алгоритм діагностики та диференційної 

діагностики», «Візуальна аналогова шкала» та додаток «Оцінка DIRE: Відбір 

пацієнтів для тривалого отримання опіоїдної аналгезії». Розділ «Принципи лікування 

ХрБС опіоїдними анальгетиками» викладено не повністю. Це може погіршити оцінку 

інтенсивності болю та надання ПМД ХрБС в цілому. 

                                                 

17  Локальний клінічний протокол надання медичної паліативної допомоги при ХрБС  (ЦПМСД № 1 м. Кіровоград) 
18  Локальний клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі м. Кіровоград ЦПМСД № 2 
19  Локальний клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі наказ ЦПМСД№2 м. Полтава 

20  Локальний клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі наказ поліклініка «Північна» 

м. Рівне 

21  Наказ МОЗ України №311 від 25.04.2012 
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Також додаток «Оцінка 

DIRE: Відбір пацієнтів для 

тривалого отримання опіоїдної 

аналгезії» відсутній в ЛКП 

ЦПМСД №1 м. Кіровограда. 

Однак, цей ЛКП доповнено 

додатком «Перелік лікарських 

засобів для контролю ХрБС», що 

допомагає в роботі лікарів та 

може покращувати ПМД. 

В ЛКП м. Кіровограда 

наявні Маршрути пацієнта при 

ХрБС, це дає можливість 

зрозуміти загальний алгоритм 

надання ПМД, як лікарю, так і 

пацієнту, спрощуючи загальне 

розуміння процесу. [22] 

 

  

                                                 

22  Інформаційний бюлетень. Паліативна допомога. Номер четвертий 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. ЦПМСД №1 м. Кіровограда переглянути 

ЛКП у найкоротші строки, з 

урахуванням змін, які будуть внесені в 

УКП. 

Взяти до уваги ЛКП м. Полтави, як 

найбільш деталізований, доповнений 

та який враховує всі особливості 

регіону протокол та «Приклад 

локального протоколу»: «Хронічний 

больовий синдром. Паліативна 

медицина»[22] при удосконаленні та 

оновлені ЛКП ЦПМСД №1 та ЦПМСД 

№2 м. Кіровограда, як один з напрямків 

покращення надання ПМД ХрБС в м. 

Кіровограді. 

2. У зв’язку з тим, що на цей час 

переглядається УКП, на нашу думку, 

доцільно було б оновлювати та 

переглядати ЛКП м. Кіровограда, щодо 

внесення запропонованих 

рекомендацій, не пізніше перегляду 

УКП. 

 



  

2. Частота призначення опіоїдного анальгетику 

 

Відповідно фармакокінетиці препаратів, 

кратність введення морфіну становить 6 разів на 

день, трамадолу – 4 рази на день. Згідно аналізу 

амбулаторних карток пацієнтів[23] було виявлено, що 

із 23 пацієнтів: 6 осіб отримували опіоїдні 

анальгетики 4 і більше разів на добу, і лише 3, з них 

згідно фармакокінетиці препарату; 2 людини 

отримували опіоїд 3 рази на добу, 10 пацієнтів – 2 

рази на добу; 5 осіб – 1 раз на добу.  

  

                                                 

23  Аналіз знеособлених даних з амбулаторних карток пацієнтів робочою  групою лікарів 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

Дотримуватися кратності введення препаратів 

для знеболення згідно з фармакокінетикою 

препаратів: для трамадолу 4 рази на день, для 

морфіну 5-6 разів на день + лікування проривного 

болю (1/6 добової дози морфіну). 
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Результати аналізу використання опіоїдних анальгетиків ЛПЗ м. Кіровограда у 

І та ІІ кварталах 2016 року показують збільшення використання опіоїдів у ІІ кварталі 

на 6% для ампульованих форм препаратів та на 125% для таблетованих. Крім того, 

простежується також тенденція надання переваги таблетованим формам опіоїдних 

анальгетиків, як власне рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я. 

Таким результатам збільшення кількості використаних опіоїдних анальгетиків 

та надання переваги таблетованим формам опіоїдів сприяло проведення навчань 

для сімейних лікарів та керівників ЗОЗ м. Кіровограда: 

1. 29-30.03.2016 року у м. Полтава проведено для керівників амбулаторій 

практики-сімейної медицини та сімейних лікарів (5 осіб) навчання за 

тематикою «Використання контрольованих препаратів для лікування 

больового синдрому та лікування наркозалежних пацієнтів у практиці 

сімейного лікаря»; 

2. 20.04.2016 року для сімейних лікарів та керівників закладів охорони здоров’я 

м. Кіровограда та Кіровоградської області (120 осіб) проведено навчальний 

семінар: «Обіг наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я». 
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3. Використання 

триступеневої схеми 

призначення опіоїдного 

анальгетику 

Триступенева схема призначення 

опіоїдного анальгетику визначена УКП[24] 

та рекомендаціями ВООЗ й передбачає 

призначення різних схем препаратів 

залежно від інтенсивності болю пацієнта, 

зокрема: 

▪ при слабкому больовому синдромі 

– ненаркотичний анальгетик, 

НПЗЛЗ + ад’ювантна терапія;  

▪ при помірному – слабкий опіоїд + 

ненаркотичний  анальгетик + 

ад’ювантна терапія;  

▪ при сильному болі – потужний 

опіоїд + ненаркотичний  анальгетик + ад’ювантна терапія. 

Під час опитування лікарів[25] було виявлено, що 86% з них разом з опіоїдним 

анальгетиком призначають ненаркотичний анальгетик, та 100% лікарів відзначили, 

що вони під час лікування ХрБС разом з опіоїдом призначають ад’ювантну терапію. 

Це свідчить про те, що лікарі обізнані із триступеневою схемою призначення та 

використовують її на практиці.  

                                                 

24  Уніфікований клінічний протокол паліативної медичної допомоги при ХрБС  
25  Опитування 29 сімейних лікарів, що у своїй практиці призначають опіоїдні анальгетики пацієнтам з ХрБС 



  

В свою чергу під час 

опитування пацієнтів[26], 45% 

опитаних відзначили проблему 

затягування з випискою рецептів 

на морфін при сильному болі, доки 

не буде випробувано дію 

ненаркотичних анальгетиків та 

трамадолу. 15% пацієнтів також 

зазначили, що відчули побічні дії 

морфіну (такі як блювання та 

закрепи), на подолання яких 

спрямована дія ад’ювантної 

терапії. Під час аналізу 

амбулаторних карток[27] в 1 

випадку із 23 було виявлено 

призначення профілактики таких 

ускладнень лікування морфіном. 

Також за результатами цього 

аналізу було виявлено, що 

ненаркотичний анальгетик разом з 

опіоїдним анальгетиком отримує 8 

пацієнтів, а ад’ювантну терапію – 5 

пацієнтів, хоча відповідно до 

уніфікованого протоколу та 

рекомендацій ВООЗ ці препарати 

мають отримувати всі пацієнти, які 

отримують опіоїдні анальгетики. 

Також було виявлено порушення і в призначенні самих опіоїдних анальгетиків, 

оскільки 2 особи отримували несумісні між собою опіоїдні анальгетики, а саме – 

морфін та налбуфін одночасно.  

 

 

                                                 

26  Анкетування паліативних пацієнтів м. Кіровоград 
27  Аналіз знеособлених даних з амбулаторних карток пацієнтів робочою  групою лікарів 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. Одночасно з опіоїдним 

анальгетиком призначати один 

неопіоїдний анальгетик при 

показаннях додатково 

призначати коанальгетики згідно 

з рекомендаціями протоколу. 

2. Одночасно з призначенням 

опіоїдного анальгетику 

призначати профілактику 

побічних ефектів протиблювотні 

препарати та профілактику 

закрепів немедикаментозними та 

медикаментозними засобами. 

3. Звернути увагу на заходи 

підвищення кваліфікації 

медичних працівників задля 

ліквідації грубих порушень під 

час призначення несумісних між 

собою препаратів. 
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4. Індивідуальний підбір форми та дози опіоїдного 

анальгетика 

Лікарський засіб, що застосовується повинен 

застосовуватися згідно з рекомендацією ВООЗ, а саме за 

концепцією «сходинок»: «починатися з початкового 

доступного опіоїду і рухатися наверх» до більш потужних 

препаратів опіоїдної групи на підставі виключно клінічної 

ефективності застосування попереднього препарату.[28] 

Доза та схема застосування препарату повинна 

також титруватися «наверх» з поступовим раціональним 

збільшенням дози, уважним контролем клінічного ефекту, 

ускладнень та побічної дії. 

Під час опитування лікарів[29] було виявлено, що 

96,5% опитаних готові брати на себе персональну 

відповідальність у призначенні опіоїдного анальгетика та 

100% лікарів - самостійно регулювати дозування ліків. 

Тим не менш, під час аналізу амбулаторних 

карток[30] із 23 наданих форм жодного разу не 

зафіксовано збільшення дози опіоїдного анальгетику. 

Та ж тенденція прослідковується у результатах 

опитування пацієнтів[31], де 15% пацієнтів зазначили, що їм 

було відмовлено у підвищенні неефективної дози 

опіоїдного анальгетику без додаткової консультації у 

онкологічному диспансері. 

Форма опіоїдного анальгетика обирається лікарем 

відповідно до стану пацієнта, але згідно локального 

клінічного протоколу паліативної медичної допомоги 

підкреслюється перевага в паліативній медицині саме 

пероральних форм морфіну.  

                                                 

28  Локальний клінічний протоколом надання медичної паліативної допомоги при ХрБС  (ЦПМСД № 1 м. Кіровоград) 
29  Опитування 29 сімейних лікарів, що у своїй практиці призначають опіоїдні анальгетики пацієнтам з ХрБС 
30  Аналіз знеособлених даних з амбулаторних карток пацієнтів робочою  групою лікарів 
31  Анкетування паліативних  хворих  пацієнтів м. Кіровоград 



  

Під час опитування лікарів[32] було виявлено, що більшість із них у виборі між 

таблетованою та ін’єкційною формами морфіну керуються в основному показником 

інтенсивності болю пацієнта (31%), загальним станом пацієнта (94%), а 10,3% 

орієнтуються на зручність прийому для пацієнта. Під час опитування пацієнтів[33], 

15% з них відзначили, що їм не пропонувалося розпочати лікування з пероральних 

форм препарату, що підкреслюється й даними з амбулаторних карт[34] (у 

пероральному вигляді ОА отримувала менша кількість пацієнтів - 39%), де 1 особа 

отримувала морфін підшкірно, перорально застосовано морфін в 6 випадках та один 

випадок – одночасне застосування пероральної та парентеральної форми, 

трамадол застосовано перорально в одному випадку. В двох випадках шлях 

введення парентеральної форми морфіну не вказано. Решта, 8 пацієнтів – 

внутрішньом’язово. 

                                                 

32  Опитування 29 сімейних лікарів, що у своїй практиці призначають опіоїдні анальгетики пацієнтам з ХрБС 
33  Анкетування паліативних пацієнтів м. Кіровоград 
34  Аналіз знеособлених даних з амбулаторних карток пацієнтів робочою  групою лікарів 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1. Віддавати в першу чергу перевагу пероральним формам 

морфіну та трамадолу, перентеральні форми анальгетиків 

застосовувати тоді, коли відсутня можливість приймати 

таблетовану форму. 

2. При необхідності призначення морфіну гідрохлорид 

парентерально – обирати підшкірне введення препарату, як 

більш безпечне та менш травматичне при однаковій 

ефективності. 

3. Підбирати дозу анальгетика до отримання адекватного 

знеболення, збільшувати її за медичними показаннями, а також 

оцінювати ефективність знеболення після призначення опіїду 

або зміни схеми/дози лікування. 
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Додаткові (немедичні) фактори, що впливають на надання 

паліативної допомоги 

У процесі опитування пацієнтів та лікарів було виявлено ряд проблемних 

факторів, які впливають на ефективність надання 

паліативної допомоги, основні аспекти якої регулюються 

Наказом МОЗ[35] 

Під час опитування лікарів[36] їм було 

запропоновано відповісти на питання: «Чи є зв'язок між 

медичними установами та соціальними службами, які 

мають надавати паліативну допомогу та 

організовувати паліативний догляд пацієнтів хворих 

на невиліковні хвороби?», де 89% опитаних відзначили, 

                                                 

35  «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим» від 

23.05.2014  № 317/353. 
36  Опитування 29 сімейних лікарів, що у своїй практиці призначають опіоїдні анальгетики пацієнтам з ХрБС 

Проблеми, які визначили пацієнти 



  

що такий зв'язок існує, але 24% з них відзначили, що співпраця має бути тіснішою. 

За результатами бесід із лікарями, які безпосередньо призначають опіоїдні 

анальгетики, як вагомі проблеми у сфері надання паліативної допомоги було 

відзначено:  

▪ відсутність механізму передачі ампул від одного хворого до іншого (оскільки ці 

ампули в разі смерті пацієнта підлягають утилізації);  

▪ проблеми втручання рідних у 

процес лікування (самолікування, 

вимоги непропорційного збільшення 

дози, нерозуміння нюансів 

призначення опіоїдних анальгетиків);  

▪ проблема складнощів у 

розрахунку потреби, а отже й у 

закладенні необхідної суми коштів у 

бюджет (через швидку зміну у 

середовищі паліативних хворих). 

В ході опитування пацієнтів 

вдалося виявити ряд конкретних 

проблем, з якими їм довелося 

зіштовхнутися, а саме:  

▪ наявність хронічних ран, які не 

перев’язуються медичними 

працівниками; відсутність 

протипролежневих матраців;  

▪ неетичне ставлення до 

пацієнтів під час розмови про 

«наркотики».  

Згідно Наказу МОЗ[37] 

відповідальність за врегулювання 

вищезазначених питань покладено та 

територіальні центри соціального 

обслуговування. 

                                                 

37 Спільний наказ МСПУ та МОЗУ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду 

вдома невиліковно хворим» від 23.05.2014  № 317/353. 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

1.  Налагодити роботу 

територіальних центрів, зокрема 

територіального центру 

Ленінського району, та їх 

співпрацю із медичними 

закладами надання паліативної 

допомоги для надання необхідної 

немедичної паліативної допомоги 

пацієнтам. 

2. Звернути увагу на питання 

надання паліативної допомоги 

дітям, оцінити забезпеченість 

необхідним переліком медичних 

та немедичних послуг пацієнтів 

віком до 18 років. 

3. У зв’язку з оновленням 

уніфікованого клінічного 

протоколу надання паліативної 

медичної допомоги при ХрБС на 

національному рівні, у 

найкоротші строки привести 

локальні протоколи у 

відповідність до нього. 

4. Підвищити проінформованість 

родичів паліативних пацієнтів 

про основи надання медичної та 

немедичної паліативної 

допомоги. 
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