
3.1. ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Тести до і після заняття. Повідомлення поганих новин.  

 

Позначити правильну відповідь. 

 

M7-1. пацієнт М.,  58-річний працівник закладу швидкого харчування,  мав неоперабельний рак прямої 

кишки. Після застосування хіміотерапії та променевої терапії рак спочатку не виявлявся при КТ-

скануванні. Пацієнт завжди зазначав, що вірить у Бога, і ніколи не виявляв зацікавлення у подробицях 

терапії. Крім того, він завжди приймав рішення самостійно. Під час останнього візиту він скаржився на 

неприємні відчуття в животі та поганий апетит; під час медичного огляду було виявлено велике вузлове 

новоутворення в печінці. Після створення відповідних умов для бесіди, ви зробите наступне:  

a. Скажете йому, що рак поширився на печінку  

b. Скажете йому, що він може сподіватися лише на Бога 

c. Визначите, що він розуміє  

d. З’ясуєте, хто надає йому підтримку  

M7-2. Пацієнтка Р, 62-річна колишня прибиральниця, яка має хронічний лімфоцитарний лейкоз IV 

стадії, цукровий діабет, який погано піддається контролю, та закономірні периферійну невропатію, 

ниркову недостатність, а також ішемічну хворобу серця. В неї застійна серцева недостатність, яка не 

дуже добре відповідає на медикаментозне лікування. Її дочка просить вас не казати їй про рак, бо це 

«позбавить її всіх надій».  Вона хоче, щоб ви призначили хіміотерапію, але пацієнтці сказали, що це 

«сильні антибіотики». Найкращою відповіддю в цьому випадку буде: 

a. Розпитати дочку про те, яку саме надію вона хоче дати матері  

b. Погодитися і почекати на більш вдалий час в майбутньому  

c. Не погодитися та розповісти пацієнтці правду  

d. Сказати дочці, що ви повинні сказати пацієнтці правду  

M7-3. Пацієнт А. 53-річний приватний підприємець, який має недрібноклітинний рак легенів з 

метастазами в печінці та кістках. Під час розмови про подальший перебіг його захворювання він 

починає плакати. Його дружина теж готова розплакатись. Після того, як ви запропонуєте їм серветки, 

найкраще буде:   

a. Продовжити розмову 

b. Заспокоїти його 

c. Мовчати 

d. Попросити їх перестати плакати 

M7-4. Ви завершуєте зустріч з родиною пацієнта, в якого хвороба Альцгеймера та нещодавно виявили 

неоперабельний рак підшлункової залози. Протягом зустрічі ви розповідали про захворювання та його 

можливий перебіг. Пацієнт не може бути присутнім. У підсумку зустрічі важливо:  

a. Розробити узагальнений план догляду  

b. Запевнити родину, що все буде добре  

c. Сказати, що вони мають бути сильними 

d. Підсумувати їхні рішення щодо офіційного статусу пацієнта.  


