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Медико - психологічні засади 
спілкування  з паліативними хворими 

та членами їх родини. Специфічні 
проблеми комунікації з пацієнтами з 
онкологічними та іншими хворобами 
в термінальний період життя, а також 

з їхніми близькими.

Медико - психологічні засади 
спілкування  з паліативними хворими 

та членами їх родини. Специфічні 
проблеми комунікації з пацієнтами з 
онкологічними та іншими хворобами 
в термінальний період життя, а також 

з їхніми близькими.

www.CPSonline.infowww.CPSonline.info

Лекція люб’язно надана Інститутом 
паліативної медицини Сан Дієго хоспіс  
(США) для використання  у навчальному 
процесі  на кафедрі паліативної і хоспісної 
медицини   НМАПО імені П.Л.Шупика та в 
Центрі ДПО Інституту геронтології НАМН 
України 
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Эфективне 

спілкування

   
Эфективне 

спілкування

EPEC  -  Oncology 
 Підготовка фахівців до надання паліативного догляду і допомоги хворим в кінці 
життя: онкологічні захворювання

EPEC  -  Oncology 
 Підготовка фахівців до надання паліативного догляду і допомоги хворим в кінці 
життя: онкологічні захворювання
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Основна ідея

Структурований підхід до Структурований підхід до 

спілкування допомагає спілкування допомагає 

виконувати цю найважливішу виконувати цю найважливішу 

функцію.функцію.
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Завдання

• Продемонструвати вміння Продемонструвати вміння 

користуватися протоколом «6 кроків» користуватися протоколом «6 кроків» 

для передачі інформації.для передачі інформації.

• Знати, які дії вимагає кожен крок Знати, які дії вимагає кожен крок 

протоколу.протоколу.



Чому це важливоЧому це важливо

• У більшості випадків люди хочуть У більшості випадків люди хочуть 
знатизнати

• Покращує взаємини з пацієнтомПокращує взаємини з пацієнтом

• Зміцнює співпрацюЗміцнює співпрацю

• Дозволяє пацієнтам і сім'ям Дозволяє пацієнтам і сім'ям 
планувати і володіти собоюпланувати і володіти собою
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Протокол «шість кроківкроків» . . .

1. Початок спілкування.1. Початок спілкування.

2. Встановіть, що пацієнт вже знає.2. Встановіть, що пацієнт вже знає.

3. Встановіть, що і скільки пацієнт хоче 3. Встановіть, що і скільки пацієнт хоче 

знати.знати.

Adapted from Robert Buckman

 



10

Протокол «шість кроківкроків» . . .

4. Передача інформації.4. Передача інформації.

5. Реакція на почуття пацієнта і членів 5. Реакція на почуття пацієнта і членів 

його / її сім'ї.його / її сім'ї.

6. Планування, подальше 6. Планування, подальше 

спостереження.спостереження.

Adapted from Robert Buckman
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Крок 1: Початок спілкування…



Крок 1. Початок спілкування. . .Крок 1. Початок спілкування. . .
• Продумайте все, що збираєтеся сказати:Продумайте все, що збираєтеся сказати:

• -  підтвердіть медичні дані-  підтвердіть медичні дані

• -  не перекладайте це на інших осіб-  не перекладайте це на інших осіб

• -  створіть сприятливу обстановку для -  створіть сприятливу обстановку для 
спілкуванняспілкування



Початок спілкування. . .Початок спілкування. . .

• Відведіть достатньо часуВідведіть достатньо часу

• Постарайтеся зробити так, щоб вас не Постарайтеся зробити так, щоб вас не 
переривалипереривали

• Визначте, чия присутність була б бажано Визначте, чия присутність була б бажано 
для пацієнтадля пацієнта

• Якщо це дитина, то батьки пацієнтаЯкщо це дитина, то батьки пацієнта
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Крок 2: Що знає пацієнт …



Крок 2. Що пацієнт вже знаєКрок 2. Що пацієнт вже знає??

• Встановіть, що пацієнт вже знає Встановіть, що пацієнт вже знає 
(батьки дитини)(батьки дитини)

• Оцініть здатність усвідомити ще одну Оцініть здатність усвідомити ще одну 
погану новинупогану новину

• Якщо непідготовлений (а), перенесіть Якщо непідготовлений (а), перенесіть 
на інший часна інший час
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Крок 3: Що пацієнт хоче 
знати…



. . . . . . Крок 3. Що і  скільки пацієнт Крок 3. Що і  скільки пацієнт 
хоче знати?хоче знати?

• Різні люди по-різному реагують на Різні люди по-різному реагують на 
отримання інформації.отримання інформації.

• Расова та етнічна приналежність, культурні Расова та етнічна приналежність, культурні 
та економічні особливості, соціально-та економічні особливості, соціально-
економічний статус.економічний статус.

• Вік і рівень загального розвитку.Вік і рівень загального розвитку.



Завчасна підготовкаЗавчасна підготовка

• Первинна оцінкаПервинна оцінка

• Підготовка до критичних тестівПідготовка до критичних тестів

• Що пацієнт вже знає? (Крок 2)Що пацієнт вже знає? (Крок 2)

• Як пацієнт реагує на отримання Як пацієнт реагує на отримання 
інформації? (Крок 3)інформації? (Крок 3)



Коли сім'я просить «не кажіть». . Коли сім'я просить «не кажіть». . 
..

• Юридичне зобов'язання отримати   Юридичне зобов'язання отримати   
інформовану згоду пацієнтаінформовану згоду пацієнта

• Сприяє об'єднанню сім'їСприяє об'єднанню сім'ї
• Чесність у відносинах з дитиною Чесність у відносинах з дитиною 

створює довірустворює довіру



Коли сім'я просить «не кажіть». . Коли сім'я просить «не кажіть». . 

• Задайте членам сім'ї питання:Задайте членам сім'ї питання:

• Чому не говорити?Чому не говорити?

• Чого саме ви боїтеся в тому, що скажу Чого саме ви боїтеся в тому, що скажу 
пацієнтові?пацієнтові?

• Який подібний досвід був у вас в Який подібний досвід був у вас в 
минулому?минулому?

• Чи існують особисті, культурні чи релігійні Чи існують особисті, культурні чи релігійні 
особливості / контекст?особливості / контекст?

• Поговоріть з пацієнтом всі разомПоговоріть з пацієнтом всі разом



21

Крок 4: Поділитися 
інформацією. . .



Крок 4. Передача інформації.Крок 4. Передача інформації.. . . . 

• Скажіть, потім зупиніться:Скажіть, потім зупиніться:

•     - уникайте монологів: намагайтеся - уникайте монологів: намагайтеся 
викликати на діалогвикликати на діалог

• - намагайтеся не вживати жаргонних виразів і - намагайтеся не вживати жаргонних виразів і 
стандартних фразстандартних фраз

• - робіть часті паузи- робіть часті паузи

• - перевіряйте розуміння сказаного вами- перевіряйте розуміння сказаного вами

• - використовуйте паузи мовчання і        - використовуйте паузи мовчання і        
невербальне спілкуванняневербальне спілкування



Крок 4. Передача інформації.Крок 4. Передача інформації.. . . . 

• Не пом'якшуйте тяжкість / Не пом'якшуйте тяжкість / 
серйозність.серйозність.

• Уникайте невизначеності, що  Уникайте невизначеності, що  
заплутуєзаплутує

• Підтекст «Я жалкую»Підтекст «Я жалкую»
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Крок 5: Відповідати на почуття. ..



Крок 5. Реакція на почуття. . .Крок 5. Реакція на почуття. . .
Нормальні реакції:Нормальні реакції:

•     Афективна реакціяАфективна реакція

Сльози, злість, смуток, любов, тривога, Сльози, злість, смуток, любов, тривога, 
полегшення, іншеполегшення, інше

•   Когнітивна реакціяКогнітивна реакція

Заперечення, звинувачення, почуття провини, Заперечення, звинувачення, почуття провини, 
невіра, страх, відчуття втрати, сором, невіра, страх, відчуття втрати, сором, 
інтелектуалізаціяінтелектуалізація

• Основна психофізіологічна реакція Основна психофізіологічна реакція 
«боротьби або втечі»«боротьби або втечі»



Крок 5. Реакція на почуття. . .Крок 5. Реакція на почуття. . .

• Будьте готові до:Будьте готові до:

- вибуху сильних емоцій- вибуху сильних емоцій

- широкого спектру різноманітних реакцій- широкого спектру різноманітних реакцій

• Не квапте, відведіть час для прояву Не квапте, відведіть час для прояву 
реакційреакцій



Крок 5. Реакція на почуття. . .Крок 5. Реакція на почуття. . .

• Спокійно і уважно вислухайтеСпокійно і уважно вислухайте

• Заохотьте / підштовхніть Заохотьте / підштовхніть 
пацієнта до опису своїх пацієнта до опису своїх 
почуттівпочуттів

• Використовуйте можливості Використовуйте можливості 
невербального спілкуванняневербального спілкування
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Крок 6: Планування, 
наступні дії. . .
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Крок 6: Планування, наступні 
дії. . .



Крок 6: Планування, наступні дії… Крок 6: Планування, наступні дії… 

• Надайте контактну інформацію, Надайте контактну інформацію, 
призначте наступну зустріч.призначте наступну зустріч.

• Перед тим, як уйти, проведіть оцінку:Перед тим, як уйти, проведіть оцінку:

          - безпеки пацієнта- безпеки пацієнта

          - наявності підтримки з боку рідних- наявності підтримки з боку рідних

• Надавайте нову інформацію в ході Надавайте нову інформацію в ході 
подальших візитів.подальших візитів.



Якщо незнання мови є перешкодою. . .Якщо незнання мови є перешкодою. . .

• Користуйтеся послугами Користуйтеся послугами 
професійного перекладача, який:професійного перекладача, який:

        - знає медичну термінологію- знає медичну термінологію
        - володіє умінням спокійно    - володіє умінням спокійно    

перевести погану новинуперевести погану новину
• Розгляньте можливість Розгляньте можливість 

використання послуг перекладача використання послуг перекладача 
по телефону.по телефону.



Якщо незнання мови є Якщо незнання мови є 
перешкодою. . .перешкодою. . .

• Уникайте залучення членів сім'ї в в якості Уникайте залучення членів сім'ї в в якості 
основних перекладачів:основних перекладачів:

      - створює складності і заплутує членів - створює складності і заплутує членів 
сім'їсім'ї

        - труднощі перекладу медичних понять- труднощі перекладу медичних понять
        - можуть змінити зміст, щоб захистити - можуть змінити зміст, щоб захистити 

пацієнтапацієнта
        - можуть додавати щось від себе в   - можуть додавати щось від себе в   

перекладіперекладі
• Звертайтеся безпосередньо до пацієнтаЗвертайтеся безпосередньо до пацієнта



Щоб не вмерла надія?Щоб не вмерла надія?

• «Перестаньте, Ви ж боєць!»«Перестаньте, Ви ж боєць!»

•     «Ви не можете просто взяти і кинути «Ви не можете просто взяти і кинути 
все»все»

•     «Важливо продовжувати зусилля!»«Важливо продовжувати зусилля!»

•       «Війна» проти раку«Війна» проти раку



Мовний стиль і вирази для опису цілей Мовний стиль і вирази для опису цілей 
догляду. . .догляду. . .

• «Я хочу зробити все можливе, щоб «Я хочу зробити все можливе, щоб 
забезпечити найкращий догляд за Вами».забезпечити найкращий догляд за Вами».

• «Ми зосередимо зусилля на тому, щоб «Ми зосередимо зусилля на тому, щоб 
поліпшити якість життя Вашого батька поліпшити якість життя Вашого батька 
(чоловіка, дитини ..)».(чоловіка, дитини ..)».

• «Наша мета - зробити все, щоб пухлина «Наша мета - зробити все, щоб пухлина 
зменшилася. Ми отримаємо результат зменшилася. Ми отримаємо результат 
через 6 тижнів ».через 6 тижнів ».



. . . Стиль / мову для опису цілей . . . Стиль / мову для опису цілей 
доглядудогляду

• «Я зроблю все, що в моїх силах, щоб «Я зроблю все, що в моїх силах, щоб 
допомогти Вам зберегти самостійність».допомогти Вам зберегти самостійність».

•   

• «Я хочу забезпечити Вашому батькові саме «Я хочу забезпечити Вашому батькові саме 
той вид допомоги, який він хоче».той вид допомоги, який він хоче».

• «Комфортний стан і збереження гідності «Комфортний стан і збереження гідності 
Вашої близької людини- ось мій основний Вашої близької людини- ось мій основний 
пріоритет».пріоритет».



Врахувати культуральні відмінностіВрахувати культуральні відмінності

• Хто отримує інформацію?Хто отримує інформацію?

• Як подати цю інформацію?Як подати цю інформацію?

• Хто приймає рішення?Хто приймає рішення?

• Запитати самого пацієнтаЗапитати самого пацієнта

• Подумати про загальні збори всіх Подумати про загальні збори всіх 
членів сім'їчленів сім'ї



Здатність приймати Здатність приймати 
рішення. . .рішення. . .

• Має на увазі здатність пацієнта розуміти і Має на увазі здатність пацієнта розуміти і 
приймати власні рішенняприймати власні рішення

• Пацієнт повинен:Пацієнт повинен:

            - розуміти інформацію- розуміти інформацію

            - користуватися інформацією - користуватися інформацією 
раціональнораціонально

            - усвідомлювати можливі наслідки- усвідомлювати можливі наслідки

            - прийти до раціонального для себе   - прийти до раціонального для себе   
рішеннярішення  
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Структурований підхід до 

комунікації допоможе 

співробітнику виконати його 

важливу роль.

Структурований підхід до 

комунікації допоможе 

співробітнику виконати його 

важливу роль.

ПідсумокПідсумок
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Про художницю
• Дейдра Шререр

• Визнана кращою за свою унікальну роботу 

Американською Академією хоспісів та 

Паліативної Медицини



40 www.CPSonline.infowww.CPSonline.info
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