
Правди, які відкриває хвороба:

• Вразливість тіла (природні обмеження)
• Тимчасовість будь-якого достатку
• Залежність від Бога та від інших
• Скороминучість життя
• Заклик до укріплення чеснот

Важливо пам’ятати, що:
• Паліативна допомога призначена для осіб удома 

або в стаціонарі
• Паліативна допомога покращує якість життя
• Паліативна допомога піклується про фізичні, 

соціальні, психологічні та духовні потреби пацієнтів
• Біль не потрібно терпіти
• Передати своїх родичів у паліативний заклад – це 

не зректися їх, а допомогти їм

Контакти Хоспісів, паліативних відділень та служб опіки 
вдома можна віднайти тут: 

http://www.facebook.com/PalliativecareinUkraine

Комісія УГКЦ у справах душпастирства  
охорони здоров’я

Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони 

здоров’я є між’єпархіальним органом УГКЦ, 

покликаним розвивати та підтримувати місію 

Церкви у сфері охорони життя та здоров’я в Україні.

Комісія була заснована 30 листопада 2004 року 

Декретом Глави УГКЦ Блаженнішого Любомира 

(Гузара).

Завдання Комісії: 

• визначення напрямків та форми 
душпастирства Церкви у сфері охорони життя 
та здоров’я;

• налагодження співпраці з церковними, 
державними та громадськими організаціями 
і установами, які працюють у сфері охорони 
життя та здоров’я;

• поширення в українському суспільстві вчення 
Церкви щодо життя і здоров‘я людини та сенсу 
її терпіння;

• утвердження християнських цінностей у 
соціально-медичних інституціях, навчальних 
закладах та в законодавстві, зокрема 
відповідального та уважного ставлення до 
кожного хворого та пошани до його гідності.

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
покращення якості життя 

на кінцевій стадії 
невиліковної хвороби

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
покращення якості життя 

на кінцевій стадії 
невиліковної хвороби

Комісія УГКЦ 
у справах душпастирства 

охорони здоров’я

вул. Хуторівка, 35-Б 
79031    А/С 5377  м. Львів
zdorovia.ugcc.@gmail.com

zdorovia.ugcc.org.ua

Крапля милосердя означає більше, 
ніж океан розуму… 



ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА – 
це підхід, що покращує якість життя пацієнтів та членів 

їх сімей, у ситуації, пов’язаній із хворобою, що загрожує 
життю пацієнта, через попередження та послаблення 
його страждань шляхом ранньої ідентифікації та точної 
оцінки та лікування болю і полегшення інших фізичних, 
психосоціальних та духовних проблем (ВООЗ).

Основні завдання паліативної 
допомоги:

• забезпечення гідного завершення земного життя 
людини

• позбавлення болю
• усунення або зменшення розладів 

життєдіяльності та інших важких проявів хвороби
• догляд
• підтримка у хворого прагнення до життя; 

визнання смерті як природного процесу
• медична, психологічна, соціальна, правова і 

духовна допомога пацієнту та його рідним, як в умовах 
спеціалізованого медико-соціального закладу – хоспісу, 
так і вдома

• забезпечення системи заходів, що підтримують у 
хворого здатність якомога довше активно жити

• піклування про пацієнта та його близьке оточення 
під час хвороби, після смерті та в період горювання.

Паліативна допомога потрібна 
дорослим та дітям, які страждають на:

• онкологічні захворювання
• ВІЛ/СНІД
• туберкульоз та кінцеві форми легеневих 

захворювань
• прогресуючі неврологічні захворювання
• важку ниркову чи серцеву недостатність
• інші захворювання, які обмежують прогноз 

життя
Паліативну допомогу надають:
• вдома
• у хоспісах
• у паліативних відділеннях медичних закладів

Біль – це не норма!
Не треба терпіти біль!

Біль часто сприймається, як невід’ємна 
частина перебігу важкого захворювання. 
Сучасні засоби знеболення дозволяють повністю 
вгамувати больовий синдром, зменшити 
прояви захворювання та допомогти пацієнтові 
залишатися активним членом суспільства, 
незважаючи на невиліковне захворювання! 

Духовна опіка

Капелани служать пацієнтам, їх близьким  
та персоналу:

• проголошуючи та захищаючи необмежену 
цінність та гідність кожної людської особи

• пригадують екзистенцій ний (насущний) та 
духовний вимір страждань, хвороби та смерті

• пригадують про зцілюючи, підтримуючу, 
провідну та примиряючи силу віри

• намагаються побачити духовні потреби людей з 
різним релігійним та культурним підґрунтям, поважаючи 
їх особисті переконання

• намагаються захистити пацієнта від небажаних 
духовних втручань

• надають підтримуючу духовну опіку через 
співчутливе слухання та ви розуміння до тих, хто 
перебуває у розпачі

• забезпечують виконання релігійних обрядів і 
служіння Святих Тайн, згідно певної релігійної традиції

 
Основні способи, через які здійснюється  

духовна опіка:

• налагодження довірливих стосунків
• чуйна й турботлива присутність
• спільна молитва, зустрічі
• читання/перегляд та обговорення духовної 

літератури/фільмів
• уділення Святих Тайн

Ми не можемо додати днів до вашого життя, 
але можемо додати життя до ваших днів...


