
4.1. «Причини смерті від хронічних хвороб в Україні та світі. 

Поняття про якість життя пацієнтів в термінальний період 

онкологічних              захворювань» 

 
Слайд 2. 

В країнах Європи та Америки перше місце складає 60 %, а друге  - 13 – 14 %. 

В Україні зараз нараховується біля 1 млн. онкохворих, вмирає кожний рік 80 

– 90 тис пацієнтів. Різниця  пов’язана з тим, що 1/3 хворих на онкологію 

вмирає від серцевої недостатності і статистично їх відносять до першого 

місця. 

Слайд 3 

Хронічні неспецифічні захворювання органів дихання  є однією з причин  

розвитку серцевої недостатності. Ось ще + до першого місця. 

Слайд 5 

Про негативний вплив на здоров’я довготривалих , негативних емоцій ми 

знаємо, але англійські вчені показали, що невеличкий підвіщений рівень 

позитивно впливає на імунну систему людини і підвищує його 

функціональну діяльність. 

Слайд 6 

Як ми знаємо паліативна допомога  це повний активний уход за 

невиліковним хворим, коли специфічні лікарські засоби не ефективні і 

основна ціль паліативної допомоги це підтримка якості життя невиліковного 

пацієнта. ЯЖ  є важливим інтегральним показником адаптації пацієнта до 

хвороби та можливості виконувати функції, що відповідають його 

соціальному та фінансовому статусу. 

Слайд 9 

Використання шкали ВООЗ є обов’язковим  в практиці лікаря онколога. 

Шкала Карновського використовується при страховій медицині та 

онкологами дослідниками. 

Слайд 10 

В онкології  в практиці лікаря використовується частіше Європейська анкета, 

яка містить 30 питань  по 8 шкалам стану пацієнта. Анкета побудована так, 

що пацієнт може сам відповідати на питання і тільки у важкому стані за 

допомогою лікаря. Анкетування треба проводити до-, підчас та після 

лікування. Результати анкетування дозволяють судити про наслідки 

лікування  та чітко визначають стан якості життя пацієнта,  дозволяють 

прогнозувати тривалість життя пацієнта.   

 

Запитання до заняття 

1. Як впливає стрес на здоров’я людини ? 

2. Визначення якості життя, значення цього показника в паліативній 

медицині. 

3. Анкетування  в онкології, його важливість. 

4. Чому необхідна підтримувальна терапія в онкологи ?  
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