
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про виїзну бригаду паліативної 

допомоги «Хоспіс вдома» 

 

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   розділу V. Медична допомога. статті 35-4. Паліативна допомога 

Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про 

охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» 07.07.2011 

№3611-VІ, наказу Міністерства охорони здоров’я України 21.01.2013 №41 «Про 

організацію паліативної допомоги в Україні», з метою забезпечення хворих з 

обмеженим прогнозом життя до якісної мультидисциплінарної допомоги 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Утворити при Ужгородському міському центрі первинної медико-

санітарної допомоги виїзну бригаду паліативної допомоги «Хоспіс вдома». 

2. Затвердити: 

Положення про виїзну бригаду паліативної допомоги «Хоспіс вдома» 

(додається). 

Штатний розпис виїзної бригади паліативної допомоги «Хоспіс вдома» 

згідно з додатком. 

3. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), головному лікарю 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги (Козак 

Т.Ю.) забезпечити функціонування виїзної бригади паліативної допомоги 

«Хоспіс вдома». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                        Б. Андріїв 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

______________№_______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про виїзну бригаду з надання паліативної допомоги  

"Хоспіс вдома" 

 

1. Загальна частина. 

1.1. Виїзна бригада з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома» 

(далі-Виїзна бригада) створюється для надання  паліативної допомоги за місцем 

проживання (перебування) Пацієнта, зокрема,  вдома та консультацій з питань 

паліативної  допомоги медичним працівникам, родичам Пацієнта, волонтерам, 

соціальним працівникам, які здійснюють первинну паліативну допомогу. 

1.2. Виїзна бригада є структурним підрозділом Ужгородського 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги або має статус 

відокремленого підрозділу лікувально-профілактичного закладу. 

1.3. Виїзна бригада має у розпорядженні відповідні приміщення, 

обладнання і технічні засоби, а також затверджений штат працівників. 

1.4. Виїзна бригада здійснює діяльність відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.5. До складу Виїзної бригади входять лікарі, медичний або 

практичний психолог, медичні сестри, молодші медичні сестри, соціальний 

працівник, духівник, які пройшли цикли тематичного удосконалення з 

паліативної допомоги.  

1.6. При Виїзній бригаді може бути утворена служба добровільних 

помічників (волонтерів), що забезпечують безкоштовний догляд за пацієнтами. 

1.7. У межах діяльності Виїзна бригада у тимчасове користування 

може надавати Пацієнту необхідне медичне та реабілітаційне обладнання. 

 

2. Основні завдання. 

2.1. Встановлення статусу Пацієнта на підставі принципів та методів 

доказової медицини.  

2.2. Проведення кваліфікованого відбору Пацієнта, який потребує 

паліативної допомоги вдома.   

2.3. Здійснення оцінки стану та визначення  медичних, психологічних, 

соціальних та духовних потреб Пацієнта. 

2.4. Забезпечення максимально досяжної якості життя Пацієнта 

шляхом своєчасної діагностики больового синдрому та симптомів розладів 

життєдіяльності, їх адекватного контролю і кваліфікованого лікування та 

запобігання страждань усіма доступними методами паліативної допомоги, в 

тому числі із застосуванням сучасних неопіоїдних та опіоїдних анальгетиків, 

психотропних лікарських засобів і прекурсорів. 



2.5. Надання паліативної допомоги Пацієнту за місцем проживання 

(перебування) згідно з Порядком надання паліативної допомоги. 

2.6. Призначення Пацієнту для забезпечення адекватного контролю 

болю опіоїдних анальгетиків та інших препаратів, що містять наркотичні та 

психотропні речовини, відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

2.7. Організація соціально-психологічної допомоги та медико-

психологічної реабілітації членам родини Пацієнта  на період його хвороби та 

після втрати.  

2.8. Ведення встановлених форм первинної облікової документації і 

форм звітності.  

2.9. Визначення та планування потреби паліативної допомоги вдома 

населенню території, що обслуговується.     

2.10. Забезпечення взаємозв’язку та наступності лікування з іншими 

лікувально-профілактичними закладами. 

2.11. Розробка рекомендацій з удосконалення організації паліативної 

допомоги на території, що обслуговується.  

2.12. Організація консультативної допомоги медичним працівникам, які 

здійснюють первинну паліативну допомогу, з питань адекватного знеболення, 

симптоматичного лікування, медико-психологічної реабілітації  та інших видів  

паліативної допомоги.  

2.13. Навчання членів родини (опікунів, осіб, що забезпечують догляд) 

Пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.  

2.14. Своєчасне діагностування ускладнень або загострень основного та 

супутніх захворювань, надання екстреної допомоги Пацієнту у разі 

невідкладних станів. 

2.15. Взаємодія і координація дій з установами соціального захисту, 

лікувально-профілактичними закладами, іншими установами, громадськими 

організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань 

медико-соціальної допомоги Пацієнту. 

2.16. Постійний моніторинг ефективності надання медико-соціальної 

допомоги Пацієнту  вдома. 

2.17. Підтримка волонтерського руху для здійснення безкоштовного 

кваліфікованого догляду за Пацієнтом вдома. 

2.18. Попередження розвитку у персоналу Виїзної бригади синдрому 

професійного (емоційного) вигорання. 

2.19. Сприяння проведенню різноманітних громадських заходів та 

акцій з метою залучення додаткових коштів, адвокації та поширення 

найкращого міжнародного та вітчизняного досвіду паліативної і хоспісної 

допомоги. 

3. Організаційна структура 

3.1. Виїзну бригаду очолює лікар-терапевт, функції якого 

регламентовані відповідною посадовою інструкцією. 

            3.2.  Паліативна допомога надається спеціалістами Виїзної бригади при 

співпраці з лікарем загальної практики (сімейним лікарем) в межах території 

обслуговування якого перебуває Пацієнт.  



            3.3. Структура і штатний розпис Виїзної бригади затверджується 

рішенням виконавчого комітету Ужгородсьої міської ради, на підставі цього 

Положення та відповідних стандартів медико-соціальної допомоги.  

            3.4. Фінансування Виїзної бригади здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету відповідно до затвердженого кошторису витрат та 

залучених коштів (добровільних благодійних внесків, пожертвувань від 

юридичних і фізичних осіб), інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

3.5. Оплата праці персоналу Виїзної бригади здійснюється згідно з 

діючими умовами оплати праці. 

3.6. Лікарі Виїзної бригади мають право, при потребі, видавати 

Пацієнту, або особам, які за ними доглядають, листок непрацездатності в 

установленому законодавством порядку. 

3.7. Матеріально-технічне забезпечення Виїзної бригади здійснюється 

згідно з табелем матеріально-технічного оснащення і кошторисом витрат.  

 

4.  Умови  надання паліативної допомоги вдома 

 4.1.  Надання паліативної допомоги вдома Пацієнтам здійснюється у 

плановому порядку за погодженням з лікарем-терапевтом Виїзної бригади.  

               4.2.  Кількісний та професіональний склад персоналу Виїзної бригади, 

що здійснює виїзд, визначає лікар-терапевт Виїзної бригади залежно від стану 

Пацієнта (первинний чи повторний візит, погіршення стану Пацієнта, потреба в 

симптоматичній, соціальній, психологічній, духовній допомозі тощо).  

                4.3.  Відвідування персоналу Виїзної бригади здійснюється відповідно 

до плану відвідувань, погодженого з Пацієнтом або його родичами чи особою, 

що здійснює догляд.  

                4.4. Кількість та плани відвідувань затверджуються щотижнево 

лікарем-терапевтом Виїзної бригади відповідно до стану Пацієнта. При цьому 

додаткові екстрені відвідування здійснюються за погодженням з лікарем-

терапевтом Виїзної бригади.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконкому 

______________№_______ 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

виїзної бригади з надання паліативної допомоги 

«Хоспіс вдома» 

 

 

 

1.Лікарський персонал. 

 

1.1.Лікар-терапевт/паліативної допомоги  - 1,0 ставка. 

 

 

2. Середній медичний персонал 

2.1.Медична сестра - 3,0 ставки. 

 

3. Молодший медичний персонал 

3.1.Молодша медична сестра - 3,0 ставки. 

 

4. Диспетчер - 2,0 ставки. 

5. Водій - 2,0 ставки. 

6. Психолог  - 1,0 ставка. 

7. Соціальний працівник - 3,0 ставки. 

8. Духівник (на добровільних засадах). 

 

Разом: 15,0 ставок 

 

 

 

Керуючий справами виконкому              О. Макара 

 


