
 

4.2. «Соціальні аспекти паліативної та хоспісної допомоги. 

Взаємодія з церковними конфесіями,  

НУО та волонтерським рухом в Україні» 

Асс.каф.паліативної та хоспісної медицини Вольф О.О. 

  

Соціальна робота, згідно визначення Європейської Асоціації Шкіл 

соціальної роботи,– академічна дисципліна та професійна діяльність, яка 

сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній єдності, а також 

наснаженню та незалежності людей, залучає окремих фізичних осіб, групи, 

та суспільні структури до вирішення проблем осіб, сімей що перебувають в 

складних життєвих обставинах та покращення якості їх життя та добробуту, 

на засадах принципів соціальної справедливості, дотримання прав людини, 

колективної відповідальності та поваги, протидіє факторам соціального 

виключення та сприяє дотриманню прав людини. 

 

Основні завдання соціальної роботи: 

підвищення здатності клієнтів до розвитку, самостійного вирішення власних 

проблем, та покращення спроможності групи, сім’ї чи особи справлятися із 

труднощами; 

допомога клієнтам у пошуку закладів, організацій, ресурсів, які створюють 

додаткові можливості для подолання складних життєвих обставин; 

підвищення ефективності існуючих систем, що надають необхідні послуги та 

ресурси клієнтам; 

підтримка створення та розвитку різних форм самоорганізації клієнтів; 

розвиток та вдосконалення соціальної політики задля кращого забезпечення 

основних потреб представників вразливих груп населення. 

 

Соціальні працівники та фахівці із соціальної роботи у сфері паліативної 

та хоспісної допомоги надають дорадчу та консультативну допомогу 

окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям. Вони 

допомагають клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, наприклад, з 

питань догляду,  а також забезпечують доступ до відповідних ресурсів та 

служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, пов’язані з 

тяжкою хворобою, інвалідністю, залежністю, девіантною поведінкою, 

зокрема, кримінальною, проблемами у родині та ін., відповідно до потреб 

клієнта. 

 

Одним із дуже важливих завдань з соціальної роботи у сфері паліативної та 

хоспісної допомоги є організація волонтерського руху. 



 

Волонтери у хоспісному догляді займають дуже важливе місце. 

Присвячуючи цій роботі власний час, досвід, вміння і, перш за все, 

реалізуючи бажання допомагати іншим людям, вони 

стають вагомою підтримкою як для пацієнтів, так і для їхніх родин.  

Згідно з визначенням, волонтерство – це безкоштовна, 

свідома і безкорислива діяльність для інших, що виходить за 

межі родинно-дружньо-приятельських взаємин. У Рекомендаціях Ради 

Європи йдеться про те, що паліативно-хоспісний догляд 

є міждисциплінарною діяльністю, в якій беруть участь 

спеціалісти із різних сфер, найчастіше до команди входять лікарі, 

медсестри, інші працівники охорони здоров’я.  

 

Волонтери також є важливою складовою команди. Вони не 

повинні підмінювати професійних працівників, 

натомість мають мати власні важливі у процесі догляду вміння. 

Волонтери в багатьох випадках є представниками НУО (неурядових 

організацій).  

Співпраця з ними може враховувати, що НУО і волонтерські об’єднання 

більш мобільні, аніж комунальні чи державні. Вони більш вільні в отримані 

та розподілі коштів (наприклад, благодійних пожертв, грантів), комунікаціях 

(наприклад, з міжнародними партнерами чи представниками громади) тощо. 

 

У зв’язку з цим, співпраця медичних працівників з представниками 

волонтерських груп і НУО може включати наступні види діяльності: 

1. Медичні консультації з питань, що стосуються поліпшення якості 

життя. 

 

2. Консультація з прав пацієнтів (як отримати рецепт на знеболювання, як 

оформити інвалідність, які послуги зобов'язані надати за рахунок 

держави і т.д.). 

 

3. Консультації з організаційних і побутових питань (хто займається 

кисневої підтримкою, де можна взяти медичне обладнання в домашнє 

користування, як правильно організувати безпечний простір будинку, 

як організувати перевезення до лікарні і т.д) 

 

4. Психологічна підтримка.  

 

5. Допомога витратними матеріалами  та  медичним обладнанням (за 

можливістю). При наявності – можуть надаватися памперси, одноразові 



пелюшки, засоби від пролежнів, протипролежневі матраци, інвалідні 

крісла, ходунки, відсмоктувачі і т.д. В окремих випадках при гострій 

необхідності мова може йти про пошук портативного ШВЛ, 

відкашлювача або іншого специфічного обладнання під конкретного 

пацієнта. 

 

Іншим прикладом недержавного об’єднання громадян є церковні 

конфесії. Церква має багатовіковий досвід полегшення страждань та 

догляду за хворими з невиліковними захворюваннями.  

Наприклад, у контексті християнських конфесій можна згадати жалісливих 

вдів, доглядалок за хворими, сестер милосердя. 

Визнаючи безумовну необхідність медичної допомоги хворим, особливо 

людям з важкими захворюваннями і зі смертельним діагнозом, і беручи 

участь в організації догляду за ними, Церква все ж бачить свою головну і 

унікальну роль у тому, щоб надавати духовну підтримку їм та їхнім 

близьким, а також медичному персоналу. Духовна підтримка має цілий ряд 

аспектів. Насамперед, це християнське ставлення до питань, з якими 

зустрічаються хворі, а також їхні близькі та медичний персонал. Це питання 

про сенс страждань, про ставлення до смерті, про значення віри. По-друге, це 

власне форми і методи духовної підтримки, причому не тільки хворих, але і 

тих, хто знаходиться поруч з ними і надає їм допомогу. Перш ніж говорити 

про методи і форми, які церква використовує для духовної допомоги і 

розради, необхідно коротко торкнутися основних питань, з яким стикається 

кожна страждаюча людина: чому я, за що мені все це, в чому сенс моїх 

страждань ... 

 

Участь Церкви в наданні допомоги невиліковним хворим полягає, 

насамперед, в духовно-пастирській допомозі таким хворим, їх духовному 

окормленні, прилученні хворих благодатним і рятівним Таїнств Церкви. 

Разом з цим, піклування про таких хворих може і повинно розглядатися 

також і в аспекті соціального служіння Церкви, служіння, спрямованого на 

духовний розвиток і перетворення людини і суспільства. 

 

Організовуючи або приймаючи участь в організації допомоги невиліковно 

хворим і у догляді за ними, Церква не тільки співчуває і допомагає хворій 

людині, але й надає можливість своїм чадам послужити ближньому. 

 

Співпраця медичних працівників з церковними організаціями в сфері 

паліативної та хоспісної допомоги може полягати в: 

- спільних освітніх заходах, навчанні духовних пастирів (особливо тих, хто 

служить при лікарняних храмах); 



- залученні волонтерів з числа представників церковних конфесій; 

- сприянні в тому, щоб представники конфесій (наприклад, на волонтерських 

засадах) надавали духовну, психологічну допомогу всім невиліковним 

вмираючим хворим і по можливості медичному персоналу; 

- залученні сестер милосердя до надання волонтерської допомоги і догляду за 

хворими і вмираючими; 

- залученні служителів церкви в роботі функціональних підрозділів, служб і 

груп (наприклад, груп взаємопідтримки у горі) з надання паліативної 

допомоги. 
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Питання до лекції 

1. Що таке соціальна робота? 

2. В чому полягає завдання соціальної роботи? 

3. В чому полягає роль соціальних працівників та фахівців із соціальної 

роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги? 

4. Які форми співпраці медичних працівників хоспісу з волонтерами та 

НУО можуть бути? 

5. Які форми співпраці медичних працівників хоспісу з представниками 

конфесій можуть бути? 

  



 

 

4.2. Лекція «Волонтери у сфері паліативної  та хоспісної медицини» 

Асс.каф.паліативної та хоспісної медицини Вольф О.О. 

 

Волонтери у хоспісному догляді займають дуже важливе місце. 

Присвячуючи цій роботі власний час, досвід, вміння і, перш за все, 

реалізуючи бажання допомагати іншим людям, вони стають вагомою 

підтримкою як для пацієнтів, так і для їхніх родин. Згідно з визначенням, 

волонтерство – це безкоштовна, свідома і безкорислива діяльність для інших, 

що виходить за межі родинно-дружньо-приятельських взаємин. У 

Рекомендаціях Ради Європи йдеться про те, що паліативно-хоспісний догляд 

є міждисциплінарною діяльністю, в якій беруть участь спеціалісти із різних 

сфер, найчастіше до команди входять лікарі, медсестри, інші працівники 

охорони здоров’я. Волонтери також є важливою складовою команди. Вони 

не повинні підмінювати професійних працівників, натомість мають мати 

власні важливі у процесі догляду вміння. 

 

Найважливішим завданням паліативно-хоспісних команд є догляд за 

важкохворими дорослими та дітьми у стаціонарі та в домашніх умовах. У цих 

завданнях їм допомагають волонтери, підготовлені відповідним чином. Щоб 

стати волонтером у сфері паліативного догляду за хворими, потрібно пройти 

процес відбору з участю координатора волонтерів та психолога, а також 

теоретичний та практичний курс хоспісного волонтерства2. Після цього 

очікується, що волонтери будуть безпосередньо допомагати хворим та їхнім 

близьким у тісній співпраці з членами команди. До їхніх основних завдань 

можуть входити допомога медсестрам та опікунам, супровід хворого та його 

сім’ї, допомога у побуті. Як правило, волонтерське служіння починається 

зі стаціонару лікарні або відділення паліативного догляду, і лише досвідчені 

та надійні волонтери стають членами команд домашнього хоспісного 



догляду. Організацією роботи волонтерів займається координатор 

волонтерства. 

 

Також варто згадати про волонтерство фахівців з медичною освітою, на яке 

зголошуються працівники медичної сфери після виходу на пенсію або 

у рамках допомоги у вільний від роботи час. Перевагою цієї групи волонтерів 

є професійний досвід та вміння надавати медичну допомогу у важких 

ситуаціях, котрі часто мають місце у догляді за паліативними пацієнтами. 

Натомість основним недоліком, особливо у випадку осіб пенсійного віку, 

часто стає перенесення звичок з попереднього місця роботи до команди 

за відсутності досвіду у паліативно-хоспісному догляді. 

 

Освітня діяльність є необхідним елементом хоспісної місії, без неї хоспіс був 

би одним з багатьох медичних закладів. Координатор волонтерства повинен 

пам’ятати, що співпраця зі школами – це не лише шанс знайти волонтерів, 

але також і спосіб реалізації освітньої та виховної місії. Підставою для 

початку співпраці є представлення привабливої для школи пропозиції 

волонтерства. 

 

Хоспісне волонтерство має що запропонувати не лише студентам медичних 

закладів чи іншим молодим людям, старшим 18-ти років, але й учням 

кожного з навчальних рівнів, навіть дітям з початкової школи та дитсадків. 

Важливо розуміти, що існує багато видів волонтерства, які покликані 

створювати передумови та давати можливості для емоційного та соціального 

розвитку. 

 

 

 

 

 

* * * 



 

Паліативна та хоспісна допомога: підручник. Вороненко Ю. В., Губський Ю. 

І., Князевич В. М. [та ін.]; за ред. Ю. В. Вороненка, Ю. І. Губського. Вінниця: 

Нова Книга, 2017. – 386 с. 

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного 

лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів 

(факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю.В. 

Вороненка та ін. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ 

України, Ін-т сімейн. медицини МОЗ України. - Київ : Заславський О.Ю., 

2017. - 206 с. : табл., іл. 

Craig O. Lynch The Hospice Volunteer Handbook: Volume One - The Friendly 

Visitor (Volume 1).- 2017. – 184 с. 

John Eric Baugher  Contemplative Caregiving: Finding Healing, Compassion, and 

Spiritual Growth. – 2019. – 256 с. 

Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – 

2-е изд./ Е. И. Холостова. – М.: Издательско-торговая корпорация. «Дашков и 

К°», 2003. – 296 с. 

Current and emerging trends in aging and work. Czaja, Sara J.; Sharit, Joseph; 

James, Jacquelyn Boone, 2019. -  463 p. 

 

 

Питання до лекції 

 

1. Що таке волонтерство? 

2. Як можна стати волонтером хоспісу? 

3. Хто може стати волонтером хоспісу? 

 


