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сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку хоспісної та
паліативної допомоги
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ініціативи голови постійної комісії обласної 7
скликання з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості
населення, депутата обласної Ради Хребтія Я.В., враховуючи висновок
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та
зайнятості населення обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку хоспісної та
паліативної допомоги (звернення додається).
2. Надіслати це рішення до Міністерства охорони здоров’я України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та зайнятості
населення (Хребтій Я.В.)
Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення сесії
обласної Ради 7 скликання
від
2018 року №
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Міністерства
охорони здоров’я України щодо розвитку хоспісної та паліативної
допомоги
На сьогоднішній день проблема паліативної та хоспісної допомоги є
невирішеною в рамках України. В більшості регіонів кількість відділень
паліативної та хоспісної допомоги є недостатня. Це важливий компонент
надання медичної допомоги населенню. В розвинутих країнах система
паліативної та хоспісної допомоги успішно реалізована та працює.
Основним підзаконним актом, що регулює надання паліативної
допомоги в Україні, є Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21
січня 2013 року N2 41 ,,Про організацію паліативної допомоги в Україні”.
Цим наказом було затверджено „Порядок надання паліативної допомоги” та
„Перелік медичних показань для надання паліативної допомоги”.
Потреба населення в паліативній допомозі має розраховуватися
відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 липня
2011 року № 420 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
розрахунку потреби населення у медичній д о п о м о з і Окрім онкологічних
захворювань, є ще група «не-онкологічних» хронічних захворювань,
пацієнти з якими потребують паліативної допомоги. Зокрема, це хвороби
системи кровообігу, хронічні обструктивні захворювання легенів, цироз
печінки, туберкульоз, ВІЛ/СШД, цукровий діабет, захворювання нирок,
хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, ревматоїдний артрит.
Паліативна допомога стосовно онкологічних захворювань фігурувала в
Загальнодержавній програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року.: Закон України від 23 грудня 2009 року № 1794 VI „Про
затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року”. Зокрема, у завданні 3 „Удосконалення системи
надання паліативної допомоги онкологічно
хворим”, показником для якого є лише „кількість утворених хоспісів”, а
заходи в межах цього завдання включають: продовження роботи з утворення
хоспісів у регіонах для паліативного лікування невиліковно хворих;
розроблення стандартів надання паліативної допомоги хворих в умовах
хоспісів; утворення амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних
бригад. Термін дії Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями завершився.
Таким чином, депутатський корпус Вінницької обласної Ради 7
скликання звертається до Міністерства охорони здоров’я України з

розробити та затвердити Концепцію розвитку хоспісної та паліативної
допомоги в Україні, що допоможе у вирішенні проблеми лікування хворих,
які потребують хоспісної чи паліативної допомоги.
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