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Навчальні цілі 

Наприкінці заняття учасники зможуть:

•Дати визначення основним термінам, що 
визначають паліативну допомогу

•Знати якими нормативними документами 
регламентовано надання паліативної допомоги 
на амбулаторному рівні
•Пояснити важливість володіння лікарем 
загальної практики законодавчої бази з питань 
доступу до знеболення паліативних пацієнтів
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План заняття

• Загальні поняття паліативної допомоги
• Форми та шляхи надання паліативної 

допомоги на амбулаторному рівні
• Завдання паліативної допомоги
• Законодавчі документи для 

забезпечення знеболення пацієнтів в 
амбулаторних умовах
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Надання паліативної допомоги 
починається 

з моменту встановлення діагнозу 
невиліковного прогресуючого 
захворювання медичними працівниками 
відповідно до їх спеціалізації

Наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 41 moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130121_0041.htm



Рішення про припинення лікування, 
спрямованого на вилікування  та перехід 
до надання паліативної допомоги 
приймає 

лікуючий лікар 

відповідно до спеціалізації

 

Наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 41 moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130121_0041.htm



Базові вимоги 
до надання паліативної допомоги:

24 години 7 днів на тиждень
Вибір пацієнтом місця надання 
допомоги 
Безперервність 
Доступність 
Планування допомоги наперед



Місце надання паліативної допомоги:

•  в амбулаторних умовах
•  за місцем перебування (стаціонар 

вдома, мобільні служби)  
•  відділення в умовах закладу охорони 

здоров’я для дорослих або дітей або 
хоспіс
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Нормативно – правові документи, 
які регламентують доступ, зокрема в 
амбулаторній практиці, до наркотичних 
засобів, психотропних препаратів та 
прекурсорів



Наказ МОЗ України № 41 від 21.01.2013  

«Про організацію паліативної допомоги в 
Україні», включає в себе:
• основні визначення (паліативний 
пацієнт, паліативна допомога тощо);
• порядок надання паліативної допомоги 
(зокрема, форми та організацію надання); 
медичні показання та протипоказання

moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130121_0041.html 



Наказ МОЗ України N 801 від 29.07.2016 

Про затвердження Примірного положення про центр 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та 
примірних положень про його підрозділи 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про центр первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги.

Надання паліативної допомоги пацієнтам на 
останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, 
яка включає комплекс заходів, спрямованих на 
полегшення фізичних та емоційних страждань 
пацієнтів.

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про амбулаторію.  
Надає паліативну  допомогу пацієнтам на 

останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, 
у тому числі забезпечує виконання знеболювальних 
заходів з використанням наркотичних речовин.



Наказ МОЗ України N 504 від 19.03.2018

Перелік послуг паліативної допомоги для дорослих та дітей, які 
забезпечуються сімейним лікарем та оплачуються державою

регулярна оцінка стану важкохворого пацієнта та його 
потреб
оцінка ступеня болю та лікування больового синдрому
призначення наркотичних засобів та психотропних 
речовин відповідно до законодавства, включаючи 
оформлення рецептів для лікування больового 
синдрому
призначення лікування для подолання супутніх 
симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо)
консультування та навчання осіб, які здійснюють 
догляд за пацієнтом
координація із забезпечення медичних, психологічних 
тощо потреб пацієнта

 



Наказ МОЗ України № 77 від 01.02.2013 

 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) 
лікарських засобів та внесення змін у 
реєстраційні матеріали", згідно з яким до 
Переліку зареєстрованих лікарських засобів, 
які вносяться до державного реєстру 
лікарських засобів України, був внесений 
морфіну сульфат в таблетках.

www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130201_0077.html 



Наказ МОЗ України № 311 від 25. 04. 2012 р

“Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації паліативної 
медичної допомоги при хронічному больовому 
синдромі”

• А.1. Паспортна частина:

• А.1.1. Діагноз: хронічний больовий синдром

• А.1.2. Коди стану за МКХ-10 R52.1, R52.2.

МКХ -10

R52.10 Постійний некупіруваний біль 

R52.2. Iнший постійний біль



При наявності хронічного больового 
синдрому та неможливості 
встановлення діагнозу 

Лікування хронічного больового синдрому 
має здійснюватися сімейним лікарем 
(дільничним терапевтом) на підставі 
встановлення діагнозу “Хронічний больовий 
синдром”, код МКХ-10: R52.1, R52.2.



Наказ МОЗ України № 311 від 25. 04. 2012 р

А.1.3.Потенційні користувачі клінічного протоколу
•Лікарі загальної практики/сімейної медицини…
•……………………………………………………………..
А.2. Загальна частина
•Знеболення, як складова паліативної допомоги 
пацієнтам з ХрБС, надається лікарями загальної 
практики/сімейними лікарями за територіальною 
ознакою в амбулаторних……

……………………………………………………………………………
Звернути увагу!   Максимальна добова доза 

  А.3.4.1.  

•www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311.html



• 35 - 96% онкологічних хворих
• 63 - 80% хворих на СНІД
• 41 - 77% хворих на серцево-судинні 

захворювання
• 34 - 77% пацієнтів з хронічними 

обструктивними захворюваннями легень 
• 45 - 70% - з захворюваннями нирок

Solano J.P, Gomez B., Higginson I.J. A comparison of symptom prevalence in far advanced cancer, 
AIDS, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal diseases // Journal of Pain and 
Symptom Management. – 2006. - Vol. 3, №1- P.58-69. 

 

Поширеність больового синдрому



Наказ МОЗ України №  360 від 19.07.2005 р.

“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”

www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=29842 

……………………………………………………………………………………………
Наказ МОЗ України № 203 15.03.2013 р.

Рецепти на лікарські  засоби,  виписані  на  рецептурних 
бланках  ф-3 дійсні протягом  десяти днів з дня виписки.
Скасовано територіальну прикріпленість аптек до ЛПЗ!
………………………………………………………………………………………….
Наказ МОЗ України № 1819 04.10.2018  р.
Фельдшери… мають право виписувати Рецепти…п.1
Єдина потрібна печатка – печатка лікаря 4.9) та 6.4)



  



Постанова Кабінету Міністрів України  
від 13 травня 2013 р. № 333 

«Про затвердження Порядку придбання, 
перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
у закладах охорони здоров’я»

zakon.rada.gov.ua/go/333-2013-п 



Постанова КМУ №333 від 13 травня 2013 р.

 Лікуючий лікар самостійно (без комісій) може  
призначати та виписувати рецепт на підконтрольні ЛЗ 
(п.26 Постанови № 333)
 Для хронічного хворого ЛЗ можна виписати на 
рецептурному бланку в обсязі 10-денної  потреби
 У випадку надання паліативної допомоги – в обсязі 
15-денної потреби (п.27 Постанови № 333)

п.27 Постанови. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в 
умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або 
за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують 
десятиденної потреби, а під час надання паліативної та паліативної допомоги - що не 
перевищують п’ятнадцятиденної потреби.”



Наказ МОЗ України від 07.08. 2015 № 494 

«Про деякі питання придбання, перевезення, 
зберігання, відпуску, використання та знищення  
наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

Відміна норми знищення порожніх ампул!

zakon.rada.gov.ua/go/z1028-15 



Постанова КМУ від 17.08 1998 р. №1303  
«Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань»

Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових 
умовах у разі амбулаторного лікування пацієнтів 
проводиться аптеками за рецептами, виписаними 
лікарями закладів охорони здоров’я за місцем 
перебування цих пацієнтів

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/elektronna-karta-aptek-uchasnikiv-uryadovoyi-programi-reimbu.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#n18 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#n18


 Постанова КМУ від 06 квітня 2016 року №282 

"Деякі питання ліцензування господарської діяльності з 
культивування рослин, включених до таблиці I переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, розроблення, виробництва, виготовлення, 
зберігання, перевезення, придбання, реалізації 
(відпуску), ввезення на територію України, вивезення з 
території України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
включених до зазначеного переліку “

www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248954628



Закон України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» 
(редакція від 20.03 2020)
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19


Наказ Міністерства соціальної політики України 
та МОЗ України від 23.05.2014 № 317/353

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

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0625-14

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0625-14
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