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ВІД АВТОРА

В Австрії важкохворих людей, які вмирають, переважно 
доглядають рідні, близькі чи сусіди. Супроводжуючи в останній 
життєвій фазі, ці люди намагаються зробити все, що можуть, 
прицьому відчувають останні непевність та сумніви.
У запропонованому короткому пораднику подано у доступній 
формі, що може бути важливим і що ви повинні знати доглядаючи 
людину яка вмирає. 
Він повинен вас мотивувати звернутися по допомогу, а не 
очікувати того моменту, коли зв’язок з рідною чи близькою 
людиною буде втраченим. 
У багатьох країнах є групи госпісного руху, які покликані допомагати 
людям, які вмирають, та їхнім сім’ям. Вони допомагають 
підтримувати контакт під час больової терапії і дають відчути 
важкохворій людині, що її сприймають насамперед як особистість, 
що її люблять такою, якою вона є, і зважають на її думку. Сіслей 
Сандерс, англійська основоположниця госпісного руху говорила 
про це так: «Ти є важливим, бо Ти є. Ти до останньої миті свого 
життя є важливим для нас і ми будемо робити все, щоб ти не 
лише помер у мирі, але й жив до останнього подиху». 
Нехай ця брошура «Супроводжувати до кінця» буде вам 
помічницею і порадницею у важкій життєвій ситуації. 

Маг. Гільдегард Тойшл, СС 
голова Госпісу Австрії
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ОПІКУН ПОВИНЕН ДБАТИ ПРО СЕБЕ
 
Для того, хто опікується важкохворим, є багато речей, що травмують 
і пригнічують – наприклад, час, що залишився для життя близької 
людини. Цим переймається не лише опікун, людина яка вмирає часто 
ставить собі запитання: скільки мені ще залишилося часу? чи ще 
довго це триватиме? що буде потім? Ми намагаємося підбадьорити 
її і виглядати впевненими та сильними, проте самі себе запитуємо: 
як довго я зможу витримати це? І врешті виникає жахливе, але 
неминуче запитання: коли ж закінчаться страждання дорогої людини? 
Wer einen Sterbenden begleitet, wird rasch mit der Grenze der eigenen 
Belastbarkeit konfrontiert – auch, wenn man plötzlich mehr Kraft hat, als 
man sich je vorstellen konnte.

ЩО РОБИТИ?

• Не забувайте самі про себе. Приділяйте собі час, зустрічайтеся 
з друзями, робіть те, що приносить вам радість. Так ви будете 
отримувати додаткові сили та наснагу для опіки. 

• Користайте із запропонованої вам допомоги у щоденному 
догляді або у певних справах. Попросіть друзів чи сусідів 
допомогти вам тоді, коли вам самим необхідно піти до лікаря 
або здійснити якусь невідкладну поїздку. 

• Зверніться до соціальних центрів, або служби, які можуть 
надавати такі послуги вдома.

• Не чекайте, доки інші зауважать, що ви вже виснажені. 
Поговоріть з друзями та близькими чи зможуть вони підтримати 
вас та скільки часу.

ЩО Є ВАЖЛИВИМ У ДОГЛЯДІ

Для рідних та близьких є великим випробуванням бути разом 
з дорогою людиною в останні дні її життя. Переважно хочеться 
віддалити момент втрати, зробити щось добре для людини, яка 
вмирає. Однак важливо усвідомити, що сприйняти: дорога до смерті 
є в кожної людини індивідуальна. Одні потребують місяці догляду 
і опіки, інші відходять легше. У дрімоті, у напівсні, або у розмовах 
людина, яка вмирає, оглядається на пройдений життєвий шлях. 
Дехто робить це на самоті, іншим допомагає мовчазна присутність 
слухача. У такий спосіб людина шукає сенс життя та проникає у його 
суть. Таким чином може відновити, оцінити і сприйняти досягнення і 
пережиття. 

ЩО РОБИТИ?
Той, хто доглядає важкохвору людину, повинен бути готовим 
сприйняти таку форму і спосіб відходу з життя, яку вона собі вибире, 
навіть якщо це суперечить його поглядам або уявленням. Лише 
таким чином можна бути справжнім опікуном і супроводити людину 
у відповідний для її внутрішнього сприйняття спосіб. Це ж її смерть, 
її відхід.
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ОСТАННЮ ФАЗУ ЖИТТЯ

На останній стадії життя, значно знижується енергетика тіла людини. 
Вона дедалі частіше заглиблюється у свій внутрішній світ, багато спить 
і мало рухається. Тут йдеться не про одну з форм втоми зі слабкістю 
і виснаженням, яка може зникнути після фізичного розвантаження 
або зменшиться після сну, а про загальне виснаження організму. Це 
є одним із симптомів онкологічного захворювання та кінця життя. У 
таких випадках медикаментозна терапія вже не ефективна. Людина, 
яка вмирає не орієнтується в часі та вже не впізнає близьких. 
Бачить раніше померлих і розмовляє з ними. Раптом може ставати 
неспокійною та збудженою. Можуть також виникати безцільні рухи 
руками та ногами. 

ЩО РОБИТИ?

• Уважність, лагідне заспокоєння, легкий масаж або маленькі 
порції улюблених страв та напоїв здатні покрити якість життя. 

• Зважте, що на останній стадії життя уподобання людини 
можуть змінюватися: іноді їй приємні ваша присутність та 
прогладжування, іноді це може її дратувати. Не сприймайте це 
як вияв згасання любові і приязні це лише означає, що людина 
більше зайнята сама собою, своїм внутрішнім світом. 

• Правильно складіть розпорядок дня відповідно до особистих 
уподобань: це може активізувати життєві сили.

• Не вказуйте людині, яка вмирає, на нереальність її відчуттів 
та галюцінації. Спробуйте увійти у її світ та дослухатися, що її 
турбує. 

ХТО І ЩО ДОПОМАГАЄ У ДОГЛЯДІ 
Можливості сучасної терапії зокрема застосування таблеток, 
крапель, ін’єкцій, пластирів та крапельниць, істотно впливає на 
зменшення болю. Це покращує якість життя хворого та зменшує його 
страждання. Тілесний та душевний дискомфорту можна усувати за 
допомогою різних способів, наприклад, масажу, обгортання, ванн, 
лімфодренажу, або навіть музики. Тому важливо звернутися до 
відповідних інституцій, що такі послуги можуть надавaти. 

ЩО РОБИТИ ? 

• Скористайте з послуги дільничої поліклініки. Дільничий 
лікар та територіальний онколог порадять вам взятися до 
симптоматичного лікування, призначать у разі потреби 
знеболювальні засоби та визначать кратність їх прийому. 
Дільнича медична сестра виконає ці призначення.

• Друзі та близькі можуть допомогти вам читаючи важкохворому, 
розмовляючи з ним, здійснюючи невеликі прогулянки або 
відводити його на обстеження.

• Візьміть до уваги те, що при онкоцентрах, відділеннях чи 
окремих громадських організаціях працюють мобільні паліативні 
групи, які можуть дати вам цінні поради щодо больової терапії, 
зменшення симптомів та психологічного розвантаження.

•  Якщо утримання пацієнта вдома стає вже більше неможливим, 
скористайтеся стаціонарними послугами госпісів. Тут 
надають послуги невиліковно хворим на термінальній стадії, 
забезпечуючи зменшення страждань та супровід під час 
вмирання.
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ЩО ВАЖЛИВО У ГОДУВАННІ

Їжа і пиття дають нашому тілу енергію та силу. Ми їмо, щоб жити. 
Для людини, яка вмирає, є природним, що вона вже не хоче їсти 
достатньо. Відсутність апетиту є постійним симптомом прогресивного 
захворювання. Часто цей симптом можна усунути медикаментозно. 
Зменшення апетиту можуть також спричинити страх, депресія та 
смуток з приводу захворювання. Спочатку хворий відмовляється 
від важко стравної їжі, потім і від рідкої. Близьким важко сприйняти 
відмову від їжі. Часто можна почути фразу „не можна дати хворому 
помирати з голоду!“. Однак, той, хто примушує людині, яка вмирає, 
їсти спричиняє їй додаткові страждання. 

ЩО РОБИТИ?

• У разі відсутності апетиту часто давайте дуже маленькі порції 
їжі. 

• Оскільки постійно змінюються і смакові відчуття, потрібно часто 
питати, що саме хотла б з’їсти чи випити важкохвора людина.

• Їжа у колективі також може сприяти підвищенню апетиту.
• Проблемою у годуванні може стати те, що хворому важко 

ковтати. Це пов’язано із хворобливими змінами стравоходу 
або запаленням. Такі труднощі можуть бути зумовлені і 
психологічними причинами. Попри медичні заходи потрібно 
забезпечити зручне положення під час годування. Важливо, 
щоб пацієнт не відволікався під час їжі (розмовами або 
телебаченням). 

• У разі проведення хіміотерапії можна забезпечити 
парентеральне годування і продовжувати його вдома з 
допомогою сімейного лікаря та медичної сестри. 

• На кінцевій стадії життя людині слід давати малу кількість 
їжі. Хоча внутрішньовенно можна вводити життєво важливі 
речовини, здебільшого це не продовжує життя і навіть може 
посилити негативну симптоматику (наприклад, задишку та 
судоми). 

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ТІЛО

Тіло людини яка вмирає змінюється видимо і вражаюче. Тиск спадає, 
пульс змінюється. Температура також не завжди однакова: через 
погане кровопостачання руки і ноги можуть бути холодними. Дихання 
може пришвидшуватися (до 40 дихальних рухів на хвилину) або 
сповільнюватися (з довгими паузами). Його може супроводжувати 
свист або хрипіння. Якщо людина вмираючий не може відкашляти 
мокроту, може виникати клекотіння. У вас це може викликати неспокій 
і страх, що вона може у будь-який момент захлинутися. Всі ці зміни 
дихання виникають та зникають самовільно, тому ви не повинні 
пробувати полегшити ці прояви. Людина може так дихати протягом 
кількох днів, а вам це буде видаватися останнім подихом. Запах 
людини, яка вмирає, може бути неприємним. В онкологічних хворих 
він може виникати ще задовго до смерті. 

ЩО РОБИТИ?

• Спробуйте зігріти людину, яка вмирає, одягніть їй теплі 
шкарпетки та приклавши пляшку з теплою водою. Якщо вона 
надмірно рухається, накрийте тонкою ковдрою, або льняним 
покривалом. 

• Часто допомагає, якщо голову та плечі пояс підняти вище. 
• Аромати (наприклад, ароматичні свічки) слід застосовувати 

лише періодично. Зважайте на те, які аромати приємні людині, 
яка помирає. 

• Слід доглядати за шкірою та забезпечити зручність лежння, 
змінюючи положення тіла щокілька годин. 

• Відповідні поради можуть надати вам медсестри або лікарі, які 
мають досвід у цій ділянці. 
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ЯК ЗМЕНШИТИ ЗАДИШКУ

Задишка є суб’єктивним відчуттям зменшення або відсутньості 
надходження повітря. 
Її посилюють біль і страх. Відчуття браку повітря може викликати 
паніку та страх смерті. Причини задишки бувають різні: її можуть 
спричинити як захворювання легень, так і іншими хвороби. 

ЩО РОБИТИ?

• Забезпечте доступ свіжого повітря у приміщення.
• Звільніть від вузького одягу, покладіть зручно. 
• Заспокойте хворого спокійною поведінкою та розмовою.
• Дихальна та заспокійлива гімнастика послаблюють симптоми. 
• Візьміть у лікаря виписані медикаменти невідкладної допомоги. 
• Киснева подушка у таких випадках малоефективна, вона може 

посилити сухість у роті і дихальних шляхах. 

ЩО ВАЖЛИВО ПІД ЧАС ПИТТЯ

У разі постійного зниження апетиту зростає потреба у рідині. 
Забезпечення необхідної кількості рідини хворій людині є важливим 
заходом запобігання зневоднення: через те що зменшується 
надходження рідини або її втрата, порушується водно–сольовий 
баланс (ексикоз), що призводить до сухості шкіри, появи зморшок, 
сухості ротової порожнини. При вираженому зневодненні виникають 
неспокій, порушення свідомості та судоми. Достатнє введення рідини 
зумовлює швидке і помітне покращення стану та зменшує неприємні 
симптоми. 

ЩО РОБИТИ?

• Давайте достатню кількість рідини доти, доки хворий може 
ковтати. 

• Якщо ковтання стає неможливим, намагайтеся часто давати 
йому рідину чайною ложечкою.

• Стежте, щоб напій не був дуже холодним або гарячим.
• Що важче хворому ковтати, то меншими дозами давайте йому 

рідину або крапайте її піпеткою.
• Зволожуйте порожнину рота (наприклад, кубиком льоду з чаю, 

вологими серветками, які він може смоктати).
• Якщо симптоми посилюються, рідину можна вводити 

внутрішньо, або підшкірно. 
• Зменшення засвоєння рідини може бути проявом «природного 

перебігу» процесу вмирання. У таких випадках введення рідини 
може бути не рятівним, а шкідливим (наприклад, спричинити 
застій у легенях).
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КОЛИ МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО ДУХОВНУ ОПІКУ

Багато людей, які вмирають, потребують перед настанням смерті 
духовно-релігійного супроводу. Це часто стосується і тих людей, які 
протягом усього життя ніколи не зверталися до Церкви. Наприкінці 
життя гостріше постає питання його змісту, продовження життя після 
смерті. Переважно члени родини не готові відповідати на запитання 
хворих і їм важко віднайти потрібні слова. Може принести розраду та 
заспокоєння розмова з душпастирем. У відповідний час він здійснює 
єлеєпомазання.

ЩО РОБИТИ?

• Беріть до уваги озвучені сигнали та жести людини, яка вмирає, 
коли вона виявляє страх перед тим, що буде завтра, або 
задумується над питанням: що буде після?

• Якщо ви самі не знаходите потрібних слів та не наважуєтеся 
спитати хворого, чи він хоче запросити священика або 
висповідатися. ???????

• Єлеєпомазання – це свята тайна, які додає хворому сили. Вона, 
однак, повинна бути здійснена вчасно, коли хворий свідомо 
може брати участь.

• Сповідь у хворого може прийняти лише священнк. 
• Часто смерть наступає раптово, тому важливо заздалегідь 

покликати священика для уділення Таїнства сповіді чи 
єлеєпомазання. Після смерті хворого зазвичай проводиться 
поминання, на яке запрошують помолитися за померлого його 
рідних, знайомих, священика.

ЩО ДОПОМАГАЄ У РАЗІ СУХОСТІ У РОТІ

Сухість у роті часто супроводжує важкі захворювання, спричинюючи 
неприємні відчуття. Її зумовлюють як самі хвороби так і ліки. Крім 
того, з віком зменшується слиновиділення. У людини, яка вмирає, 
пересихають губи, слизова оболонка рота та язик через посилене 
дихання відкритим ротом. Доглядаючи хворого, слід враховувати, що 
ротова порожнина є найбільш інтимною зоною людського тіла. Тому 
треба діяти дуже делікатно і обережно, особливо щодо смакових 
зон. 

ЩО РОБИТИ?

• Намочіть ватні тампончики у воді, чаї або фруктовому соці та 
дайте смоктати хворому. Можна зволожити тампон пивом або 
вином: це надасть пікантного смаку. 

• Застосувуйте піпетку для закрапування рідини та різних 
медикаментів у ротову порожнину. 

• Створює приємне відчуття у роті та викликає додаткове 
виділення слини смоктання кусочків соковитих фруктів, 
наприклад ананаса або шматочків льоду з фруктових соків.  
Сік ананаса, крім того, очищує язик. 

• Покладіть на язик хворого маленький шматок шиплячої 
таблетки вітаміну C. Це також ефективний засіб для усування 
нальоту на язику і слизових. (Але спочатку спробуйте самі!)

• Будьте обережні застосовуючи кислотні продукти, оскільки вони 
можуть подразнити відкриті частини у ротовій порожнині. 

• Догляд за губами краще проводити за допомогою масла та 
оливкової олії. 
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КОЛИ НАСТАЄ СМЕРТЬ

Той хто доглядає близьку людину, що вмирає, переживає спільно з нею 
багато змін. На те, що наближається смерть, вказують багато ознак: 
очі розплющені або напів розширені, але вже не бачать. Зіниці дедалі 
менше реагують на світло. Рот відкритий. Нижня поверхня тіла, стопи, 
коліна, руки набувають темнішого відтінку. Пульс слабшає. Людина 
стає безучасною та не реагує на оточення. Серцебиття та дихання 
ще можуть утримуватися. Після того, що вже видаєтьсяся останнім 
подихом, ще може з’явитися один або два протяжні дихальні звуки. 

ЩО РОБИТИ? 

• Після того, як настане смерть, не слід активно братися до 
якихось дій. Заспокойтеся і усвідомте особливість цієї миті. 

• У декого з’являються докори сумління, що вони не були поруч 
з близькою людиною у момент приходу смерті. Досвід все ж 
показує, що частіше люди вмирають на самоті. 

• Дайте можливість вгамуватися своїм відчуттям. Відновіть у 
пам’яті спільно пережиті події. 

• Якщо Вам моторошно залишатися наодинці з померлою 
людиною, покличте когось зі своїх друзів або родичів, найкраще 
тих, хто вже таке переживав і має певний досвід. 

• Не виганяйте дітей з кімнати, де лежить небіжчик.
• Страх перед так званим трупним ядом є безпідставним. Через 

кілька годин після смерті з’являються базові речовини. Контакт 
з такими речовинами або їх попадання на пошкоджені ділянки 
вашого тіла є не небезпечними. 

• Повідомте лікаря, щоб він міг константувати смерть та 
підготувати довідку. Лікар скаже вам, якими повинні бути ваші 
наступні кроки. 

• Важливі номери телефонів, зокрема лікаря, повинні бути 
написані чітко і доступні кожному, хто здійснює догляд. 

• Помити і одягнути померлого ви можете самостійно або 
попросити сусідів чи знайомих. 

КОЛИ ВАЖКОХВОРИЙ ВПАДАЄ В КОМУ

Деякі люди впадають в кому в останні дні життя. Багато родичів 
не впевнені, чи вони ще можуть і повинні супроводити дорогу у цій 
ситуації. Дослідження показують: навіть тоді, коли людина є без 
свідомості, вона не втрачає слуху. Тому потрібно залишатися поруч з 
хворим і намагатися з ним спілкуватися. 

ЩО РОБИТИ?

• Розмовляйте з людиною, яка вмирає, доти, доки вона є при 
свідомості. Уникайте зниження голосу (шепоту). 

• Можна голосно і виразно читати улюблені тексти або молитви, 
вмикати улюблені мелодії. 

• Ніколи не пізно промовляти важливі слова (для хворого та його 
рідних) (наприклад: „Мені шкода“, „Я тебе люблю“). Проте не 
ставте запитань: це викликає неспокій хворого, оскільки він не 
може розмовляти. 

• Одним з видів особливого спілкування з людиною в комі є 
синхронне з нею дихання. 
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ЯК ПОДОЛАТИ ГОРЕ

Кожна людина переживає втрату близької людини по-своєму. Часто 
відчуття горя стає особливо гострим після похорону. Дехто переживає 
біль втрати впродовж місяців, чи навіть багато років болісно сприймає 
все, що нагадує про дорогу людину. 

ЩО РОБИТИ?

• Дайте своєму смутку час, не намагайтеся витіснити його чи 
приглушити. 

• Якщо ви самостійно не можете пережити своє горе, зверніться 
до родини, близьких, друзів, прийміть їхню допомогу і підтримку. 

• Доречно в той час є розмова з людьми, які були поруч в 
померлим у останні дні його життя.

• Спілкуйтеся з людьми, які також пережили таку втрату.

• Протягом перших години після смерті легше доглянути тіло 
померлого. Зробіть це шанобливо.

• Покладіть тіло рівно, горизонтально.
• Закрийте повіки, приблизно на 1 годину покладіть на них вологі 

тампони на повіки. 
• Вставте обережно зубні протези. 
• Щоб рот був закритим, скрутіть хустинку та підв’яжіть нижню 

щелепу. 
• Під час смерті можуть ще виділятися сеча або кал, тому тіло 

померлого потрібно помити.
• Заберіть з кімнати медикаменти та допоміжні засоби для 

догляду і прикрасіть приміщення на свій смак свічками, квітами 
та віночками.

• Згідно з традицією, тіло померлого може залишатися вдома до 
трьох днів, щоб з ним могли попрощатися близькі, рідні й друзі. 

• Якщо у померлого є близькі та друзі, які є далеко і не можуть 
бути на похованні, зробіть для них фото.
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯВАЖЛИВІ МОМЕНТИ НА ОСТАННІЙ СТАДІЇ ЖИТТЯ 
Для кожної людини важливим є гідне життя до останньої хвилини. 
«Мистецтво вмерти» є невіддільним від мистецтва жити. І воно 
полягає у вмінні спілкуватися, готовності допомагати одне одному та 
вчитися одне від одного. 

► Медичний, соціальний і психологічний супровід і догляд 
покращують якість життя. 

► Вчасне зменшення симптомів (наприклад біль, задишка, 
блювота чи непрохідність) допомагають запобігти ускладненням. 

► Комплексний догляд відповідно до ідеї госпісу повинен бути 
постійним та скоординованим: вдома, у будинку для осіб похилого 
віку, у будинку сестринської опіки і в лікарні.

► Побажання пацієнтів та їхніх родичів треба приймати, 
поважати і, по змозі виконувати. 

► Хворих та їхніх родичів належить попереджати про всі 
можливі наслідки і негативні прояви, що можуть виникати під час 
захворювання, та готувати до погіршення ситуації. 

► Родичі можуть розраховувати на підтримку та психологічний 
супровід і після смерті близького. 
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