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Відділ наукової медичної інформації та бібліографії пропонує лікарям та медсестрам
бібліографічний покажчик "Паліативна та хоспісна допомога". Покажчик містить статті з
періодичних видань, монографії, посібники, матеріали науково-практичних конференцій, в
яких розглянуті питання організації паліативної та хоспісної допомоги, досвід надання
паліативної допомоги в медичних закладах і на дому дорослим та дітям, висвітлена роль
медичної сестри та соціального працівника в наданні паліативної та хоспісної допомоги.
При підготовці покажчика, використано видання 2011-2016 рр. Бібліографічні описи в
покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Матеріали в межах розділів
згруповано в алфавітному порядку.
Книги та журнали, представлені в покажчику, можна отримати в Херсонській обласній
науковій медичній бібліотеці.
З електронною версією покажчика "Паліативна та хоспісна допомога" можна
ознайомиться на сайті: http://www.khonmb.org.ua/bibliographic/bibliographic-index.html.
Покажчик розрахований на головних лікарів, хірургів, фтизіатрів, онкологів, лікарів
загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, медичних сестер, психологів, соціальних
працівників, студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів, волонтерів.
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1. Організація паліативної допомоги
1.
Бабійчук, О. М. Нормативно-правова база паліативної допомоги, як напрямок
медичного права. Стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] / О. М. Бабійчук
// Главный врач. - 2014. - N 1. - С. 52-53; Головна медична сестра. - 2014. - N 1. - С. 17-19.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні», 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
2.
Вольф, О. О. Деякі міжнародні нормативно-правові акти щодо забезпечення
реалізації соціальної політики та соціальної роботи у сфері паліативної та хоспісної
допомоги [Текст] / О. О. Вольф // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. С.49-53.
Розглянуто основні принципи паліативної допомоги. Проаналізовано міжнародні
нормативно-правові документи, розроблені та опубліковані у 2013-2014 рр. (ООН, ВООЗ,
Європейської Асоціації паліативної допомоги), у яких висвітлено різні аспекти політики
стосовно невиліковно хворих.
3.
Вольф, О. О. Порушення права на повагу до гідності, чуйне ставлення у сфері
паліативної та хоспісної допомоги в Україні співвідносно до діяльності МСЕК [Текст]
/ О. О. Вольф // Главный врач. - 2014. - N 1. - С. 65-67; Головна медична сестра. - 2014. - N 1.
- С. 23-24.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні», 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
4.
Вороненко, Ю. В. Паліативна допомога, як інтегральна складова розвитку та
реформування системи охорони здоров'я в Україні [Текст] / Ю. В. Вороненко // Главный
врач. - 2014. - N 1. - С. 42-43; Головна медична сестра. - 2014. - N 1. - С. 12-13.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні», 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
5.
Вороненко, Ю. В. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в
умовах реформування охорони здоров'я в Україні: медичні та соціальні аспекти
[Электронный ресурс] / Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський, А. В. Царенко // Наука і практика.2014. - N 1. - С. 63-75.
6.
Гойда, Н. Г. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної
допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров'я [Текст] / Н. Г. Гойда,
Ю. І. Губський, А. В. Царенко // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 23-30.
В статті представлено медико-соціальний аналіз і визначення організаційних аспектів
сучасного стану та пріоритетних напрямків розвитку системи ПХД в Україні в умовах
реформування системи охорони здоров'я.
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7.
Губський, Ю. І. Інституціональні питання стану та перспектив надання
паліативної
медичної
допомоги
в
Україні:
соціальні,
медико-правові
та
клініко-фармацевтичні аспекти [Текст] / Ю. І. Губський // Реабілітація та паліативна
медицина. - 2015. - N 1. - С. 20-26.
Проаналізовано сучасний стан та організацію надання паліативної та хоспісної
медичної допомоги в Україні на початку ХХІ ст. Висвітлено основні міжнародні (чинні в
Україні) та національні медико-юридичні документи, що складають нормативно-правову
основу становлення та розвитку в Україні паліативної допомоги населенню.
Охарактеризовано головні кроки у цьому напрямку урядових структур та недержавних
громадських організацій в Україні.
8.
Губський, Ю. І. Становлення системи паліативної та хоспісної медицини в
Україні, як державної інституції: стан та проблеми [Текст]: до 5-річчя створення ДП
"Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України" / Ю. І. Губський // Главный врач.
- 2014. - N 1. - С. 44-46; Головна медична сестра. - 2014. - N 1. - С. 13-16.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання»
паліативної та хоспісної допомоги в Україні, 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
9.
Губський, Ю. І. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні:
організаційні, юридичні та медичні аспекти [Текст] / Ю. І. Губський, Н. Г. Гойда,
А. В. Царенко // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 68-74.
У статті аналізуються медико-статистичні дані, міжнародні та вітчизняні
нормативно-правові документи і наукова література, що визначають актуальність системи
надання паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) в Україні й у світі. Визначаються потреби
населення України у ПХД, наголошується на важливості мультидисциплінарної підготовки
кадрів з питань ПХД, даються пропозиції щодо оптимізації організації системи ПХД.
10. Золотарьова,
Ж.
М.
Проблеми
формування
та
впровадження
мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної допомоги [Текст]
/ Ж. М. Золотарьова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2012. - N4.- С. 68-72.
У статті вивчені проблеми запровадження мультидисциплінарного підходу при
наданні паліативної і хоспісної допомоги на базі закладів охорони здоров’я
м. Івано-Франківська (обласний онкологічний диспансер, хоспіс, обласна клінічна лікарня,
центральна міська клінічна лікарня, обласний центр СНІДу).
11. Князевич, В. М. ІІ Національний конгрес з паліативної допомоги в Україні:
досвід, здобутки, стратегія розвитку [Текст] / В. М. Князевич, Р. О. Моісеєнко // Реабілітація
та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 6-20.
12. Князевич, В. М. Перспективи розвитку паліативної допомоги в Україні [Текст]
/ В. М. Князевич // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 131-134.
Матеріали ІІ Національного конгресу з паліативної допомоги в Україні, 01-03 жовтня
2015 р., м. Київ.
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13. Князевич, В. М. Стан, проблеми і перспективи впровадження "Національної
стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року" [Текст]
/ В. М. Князевич, А. В. Царенко, І. В. Яковенко // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015.
- N 1.- С. 62-67.
У статті аналізується стан, найбільш суттєві проблеми і перспективи впровадження
"Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року",
розглядаються оптимальні підходи щодо сприяння створенню та розвитку в Україні
ефективної та доступної системи паліативної та хоспісної допомоги, що сьогодні є
актуальною медико-соціальною проблемою суспільства.
14. Кутюк, М. Ю. Стан паліативної та хоспісної допомоги в Херсонській області на
теперішній час та умови реалізації моделі паліативної допомоги на первинному рівні [Текст]
/ М. Ю. Кутюк // Надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини - один з
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я на регіональному рівні (до 40-річчя
Комишанської амбулаторії сімейного лікаря): тези міжобласної науково-практичної
конференції лікарів (м. Херсон, 07 жовтня 2016 року). - Херсон, 2016. - С. 62-65.
15. Москвяк, Є. Без болю та страху... [Текст] / Є. Москвяк // Участковый врач. 2014. - N 1. - С. 2-3.
В статті представлено досвід роботи Львівської міської лікарні «Хоспіс».
16. Организация паллиативной помощи в Харьковской области с опорой на
областной научно-организационный и методический центр [Текст] / В. А. Экзархов [и др.]
// Главный врач. - 2014. - N 1. - С. 62-63.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні», 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
17. Організаційно-правові та медико-фармацевтичні особливості надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні на засадах медичного та фармацевтичного права
[Текст] / В. В. Шаповалов [та ін.] // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. С.104-106.
18. От межведомственного подхода в организации паллиативной помощи лицам
пожилого и старческого возраста к национальному плану "Здоровое старение" [Текст]
/ А. А. Лебедев [и др.] // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 2013. - N 4. С. 4-7.
В статье рассматриваются вопросы организации паллиативной помощи лицам
пожилого и старческого возраста в геронтологических учреждениях на принципах
межведомственного взаимодействия субъектов здравоохранения и социальной защиты
населения страны.
19. Отставнова, Е. А. Права больных прогрессирующими неизлечимыми
заболеваниями в российском и международном праве [Текст] / Е. А. Отставнова // Главный
врач. - 2013. - N 7. - С. 62-64
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20. Помощь уходящему [Текст] // Лечащий врач. - 2013. - N 11. - С. 90-91.
Описан опыт организации паллиативной помощи в России.
21. Последипломное образование и паллиативная помощь: обзор европейских
рекомендаций [Текст] / Г. А. Новиков [и др.] // Паллиативная медицина и реабилитация. 2011. - N 3. - С. 5-7.
22. Рекомендації Європейської асоціації паліативної допомоги [Текст] // Главный
врач. - 2013. - N 7. - С. 43-61.
У цьому документі, який представляє офіційну позицію Європейської Асоціації
паліативної допомоги (ЄАПД), Лукас Редбрух, Шейла Пейн та Рада директорів ЄАПД
окреслюють рекомендації стосовно спільної термінології та нормативів якості надання
паліативної допомоги.
23. Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития
[Текст] / подгот.: М. Колесник // Український медичний часопис. - 2014. - N 5. - С. 31-33.
Вопросы создания и развития системы оказания специализированной паллиативной и
хосписной помощи (ПХП) населению, подготовка медицинских и социальных работников,
психологов, священнослужителей, волонтеров, проблемы эффективного обезболивания и
фармакотерапии, симптоматического лечения пациентов с декомпенсированными и
терминальными стадиями заболеваний, предоставления ПХП детям, психологического
сопровождения, привлечения врачей общей практики–семейной медицины к оказанию ПХП
на дому – эти и многие другие актуальные вопросы рассмотрены в ходе работы
научно-практической конференции «Паллиативная и хосписная помощь в Украине:
составляющие и пути развития», посвященной 15-летию со дня основания Харьковского
областного центра паллиативной медицины «Хоспис», прошедшей 18-19 сентября 2014 г. в
Харькове.
24. Право на забезпечення реабілітаційним обладнанням і інформацією у сфері
паліативної та хоспісної допомоги в Україні [Текст] / Ю. І. Губський [та ін.] // Главный врач.
- 2014. - N 1. - С. 63-65.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання»
паліативної та хоспісної допомоги в Україні, 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
25. Слабкий, Г. Перелік медичних показань та протипоказань для надання
паліативної допомоги [Текст] / Г. Слабкий // Практика управління медичним закладом. 2012. - N 8. - С. 100.
26. Слабкий, Г. Порядок надання паліативної допомоги [Текст] / Г. Слабкий
// Практика управління медичним закладом. - 2012. - N 8. - С. 98-100.

6

27. 616-08-039.75(06) /М 34
Стан та організація паліативної та хоспісної медицини: український вимір [Текст]
/ Ю. І. Губський [та ін.] // Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної
допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013.
- С. 39-40.
28. Стеценко, С. Г. Паліативна та хоспісна допомога в Україні. Медико-юридичні
питання. Організація. Підготовка кадрів. Правова танатологія, як складова
біоюриспруденції: до постановки питання [Текст] / С. Г. Стеценко // Главный врач. - 2014. N 1.- С. 50-52.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні», 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
29. Стратегія розвитку паліативної допомоги в Україні на 2015-2025 роки [Текст]
// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 125-127.
30. Фармацевтичне і медичне право як складова державної політики в організації
належного забезпечення пацієнтів наркотичними лікарськими засобами [Текст]
/ В. В. Шаповалов [та ін.] // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 106-108.
31. 616-08-039.75(06) / М 34
Филенко, А. Г. Как нам обустроить паллиативный сектор медицины: размышления
практика [Текст] / А. Г. Филенко // Матеріали Першого Національного Конгресу з
паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. Київ, 2013. - С. 79-80.
32. Фролков, В. В. Региональный опыт оказания паллиативной помощи: […в
хосписе] [Текст] / В. В. Фролков // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2015. N3. - С. 40-41.
33. Чайковская, В. В. Анализ потребности в помощи пожилым людям в Украине
[Текст] / В. В. Чайковская, Т. И. Вялых, Д. Р. Чайкивська // Главный врач. - 2014. - N 1. С. 60-61; Головна медична сестра. - 2014. - N 1. - С. 21-23.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання»
паліативної та хоспісної допомоги в Україні, 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
34. Экзархов, В. А. Роль Харьковского областного центра паллиативной
медицины в развитии службы паллиативной и хосписной помощи в Харьковской области
[Текст] / В. А. Экзархов, А. А. Гончаренко, В. П. Муравьев // Реабілітація та паліативна
медицина. - 2015. - N 1. - С. 111-114.
В статье представлена модель структуры организации помощи инкурабельным
больным в Харьковской области.
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35. Экзархов, В. А. Некоторые особенности организации хосписной помощи в
Украине [Текст] / В. А. Экзархов, А. А. Гончаренко // Реабілітація та паліативна медицина. 2015. - N 2. - С. 118-121.
Статья посвящена организации работы хосписа как учреждения медико-социальной
помощи. Освещен ряд ключевых вопросов, на которые следует ответить при планировании
открытия стационарного отделения хосписа.

2. Паліативна та хоспісна допомога
1.
Базлов, С. Б. Роль паллиативных и нереконструктивных операций при лечении
хронической ишемии нижних конечностей [Текст] / С. Б. Базлов // Паллиативная медицина и
реабилитация. - 2012. - N 4. - С. 14-17.
2.
Бронхолегочные осложнения заболеваний нервно-мышечной системы:
клинические рекомендации Испанского общества пульмонологов и торакальных хирургов
[Текст] // Пульмонология. - 2013. - N 6. - С. 11-20.
Представлен алгоритм лечения, палиативное лечение
и помощь на дому
респираторних осложнений.
3.
Введенская, Е. С. Наука и искусство облегчения страдания больного в
последние дни жизни [Текст] / Е. С. Введенская // Лечащий врач. - 2012. - N 8. - С. 96-100.
4.
616-08-039.75(06) / М 34
Горбатенко, Е. В. Досвід надання паліативної допомоги на дому: результати
діяльності виїзної мультидисциплінарної команди на базі міської поліклініки [Текст]
/ Е. В. Горбатенко, К. О. Бєляєва, М. В. Бусигіна // Матеріали Першого Національного
Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко,
Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 38-39.
5.
Грищенко, А. Б. Паллиативная неврология труднокурабельных заболеваний
нервной системы [Текст] / А.Б. Грищенко // Міжнародний неврологічний журнал. - 2011. N1. - С. 147-149.
В статье представлен анализ сложнодиагностируемых и труднокурабельных случаев в
практике невролога, современная диагностика и основные направления в лечении
представленных заболеваний нервной системы.
6.
Коваленко, О. Є. Можливості методів рефлексотерапії у паліативній допомозі
хворим на первинній ланці [Текст] / О. Є. Коваленко, Л. Ф. Матюха, О. В. Литвин
// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 135.
Матеріали ІІ Національного конгресу з паліативної допомоги в Україні, 01-03жовтня
2015 р., м. Київ
7.
Медичне та фармацевтичне право: використання лікарських засобів при
наданні паліативної допомоги наркохворим жінкам з ВІЛ-інфекцією в Україні [Текст]
/ В. О. Радіонова [та ін.] // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 89-91.
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8.
Мишаківська, О. Світова практика надання допомоги хворим на деменцію,
паліативна допомога [Текст]: (огляд літератури) / О. Мишаківська // Вестник ассоциации
психиатров Украины. - 2014. - N 2/3. - С. 44-50.
9.
Нові аромапродукти на фармацевтичному ринку України і перспективи їх
використання у холістичній медицині [Текст] / Т. П. Гарник [та ін.] // Реабілітація та
паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 122-124.
Наведено відомості про нові аромапрепарати на фармацевтичному ринку України. Із
застосуванням сучасної технології отримано гідролати та ефірні олії з ефірноолійної
сировини та показано можливості їх використання для регуляції емоційного фону у
паліативній допомозі онкохворим на термінальній стадії їх життєвого шляху.
10. Пінчук, І. Я. Актуальні питання надання психіатричної допомоги хворим на
деменцію [Текст] / І. Я. Пінчук, О. Мишаківська // НейроNEWS: Психоневрология и
нейропсихиатрия. - 2014. - N 3. - С. 20-25.
В статті наведено показники захворюваності, поширеності на розлади психіки та
поведінки, описана підтримка хворих на деменцію та їх сімей в різних країнах світу,
корекція поведінкових та супутніх розладів при деменції та паліативна допомога.
11. Рищенко, О. О. Медичне та фармацевтичне право: особливості надання
паліативної допомоги для фармакокорекції стану пацієнтів із больовим синдромом [Текст]
/ О. О. Рищенко // Фармацевтичний журнал. - 2015. - N 3. - С. 84-92.
12. 617.54-089-039.75 / С 28
Секела, М. В. Паліативна торакальна хірургія [Текст] / М. В. Секела, В. В. Макаров,
А. Жехонек. - Львів: СПОЛОМ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-966-665-881-7.
У монографії на основі власного досвіду авторів та літературних джерел висвітлено
проблему надання паліативної медичної допомоги хворим з патологією органів грудної
клітки, за якої неможливе радикальне хірургічне втручання чи консервативне лікування.
Для торакальних хірургів, хірургів загального профілю, пульмонологів, фтизіатрів,
терапевтів, онкологів, студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів.
13. 616-08-039.75(06) / М 34
Цибульський, Ю. І. Паліативне лікування хворих з компресійним синдромом
середостіння [Текст] / Ю. І. Цибульський, О. А. Суховерша // Матеріали Першого
Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд.
О.Коваленко, Л.Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 86.
14. Экзархова, В. В. Стационарная хосписная помощь больным с конечной стадией
недостаточности кровообращения [Текст] / В. В. Экзархова, О. В. Тарасова // Реабілітація та
паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 114-115.
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2.1 Паліативна та хоспісна допомога в онкології
1.
616-08-039.75(06)/М34
Андриїшин, Л-О. І. Основні принципи менеджменту хронічного болю в практиці
надання паліативної допомоги [Текст] /Л-О.І.Андриїшин, Н. Б. Дацун, І. І. Кулікова
// Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27
вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 17-18.
В статті систематизовані терапевтичні підходи до якісного тамування хронічного
болю в процесі надання паліативної допомоги пацієнтам з онкологічною патологією.
2.
Безродний, Б. Г. Застосування одномоментного з біліодигестивним
гастродигестивного шунтування при паліативному хірургічному лікуванні хворих на
місцево поширений рак головки підшлункової залози [Текст] / Б. Г. Безродний,
В. П. Слободяник, М. С. Філатов // Хірургія України. - 2016. - N 3. - С. 39-43.
Авторами проаналізовано результати паліативного хірургічного лікування хворих на
рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, які перенесли
паліативне біліодигестивне шунтування у 2000-2006 рр. Розроблено показання до
виконання одномоментного біліо- і гастродигестивного шунтування та запропоновано
методику хірургічного втручання, показано її клінічну ефективність.
3.
616-08-039.75(06) / М 34
Бронхоскопические методы в паллиативном лечении инкурабельных больных с
онкопатологией легких [Текст] / Ю. И. Цибульский [и др.] // Матеріали Першого
Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд.
О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 85.
4.
Варіант паліативного лікування хворих на колоректальний рак з метастазами
в печінку і механічною жовтяницею [Текст] / Ю. І. Яковець [та ін.] // Український
радіологічний журнал. - 2015. - Том 23, випуск 2. - С. 137-139.
5.
Вовк, А. В. Паллиативная химиотерапия у больных раком яичников IIIC-IV
стадии [Текст] / А. В. Вовк, Н. А. Шаназаров // Паллиативная медицина и реабилитация. 2011. - N 2. - С. 28-30.
В статье приведены результаты проведенного исследования, подтверждающие
достаточно высокую эффективность химиотерапии по схеме САР и возможность
использовать ее в качестве 1-й линии паллиативной химиотерапии у больных раком
яичников в онкологических учреждениях практического здравоохранения.
6.
Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном
лечении рака легкого [Текст] / В. Е. Севергин [и др.] // Клінічна хірургія. - 2016. - N 6. С.52-55. - Библиогр.: с. 54-55.
Представлен опыт использования различных методик радиочастотной термоабляции
(РЧА), рентгеноэндоваскулярной эмболизации бронхиальных артерий, которые позволяют
расширить возможности паллиативной помощи больным раком легкого.
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7.
Грушка, Г. В. Паліативна радіонуклідна терапія кісткових метастазів [Текст]:
(лекція) / Г. В. Грушка // Український радіологічний журнал. - 2015. - Том 23, Випуск 2. С.198-202.
8.
616-08-039.75(06) / М 34
Досвід лікування хронічного больового синдрому у інкурабельних онкологічних
хворих у відділенні паліативної медицини КМКОЦ [Текст] / О. М. Клюсов [та ін.]
// Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27
вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 46-47.
9.
Ефективність застосування пролонгованої епідуральної анестезії (ПЕА) при
проведенні паліативного променевого лікування у хворих з множинними метастатичними
ураженнями кісток [Текст] / Ю. К. Вівчаренко [та ін.] // Український радіологічний журнал. 2015. - Том 23, Випуск 2. - С. 117-120.
Наведена методика пролонгованої епідуральної анестезії та методика проведення
паліативного променевого лікування.
10. Использование гидразина сульфата для оптимизации паллиативной
медикаментозной терапии и улучшения качества жизни больных онкологического профиля
[Электронный ресурс] / С. В. Стражев [и др.] // Онкологическая колопроктология. - 2014. N2. - С. 13-17.
В статье обсуждаются вопросы качества жизни и необходимости оптимизации
медикаментозной терапии, больных онкологического профиля, получающих паллиативную
помощь. Рассматриваются механизмы действия и эффективность применения гидразина
сульфата у онкологических больных.
11. Колосов, И. В. Результаты паллиативной локорегионарной химиотерапии
первичного и метастатического рака печени [Текст] / И. В. Колосов, Р. В. Ищенко // Клінічна
хірургія. - 2011. - N 9. - С. 31-33. - Библиогр.: с. 33.
12. Крылов, Н. Паллиативное лечение больных с IV стадией рака толстой кишки
[Текст] / Н. Крылов, Д. Винничук // Врач. - 2011. - N 12. - С. 18-21.
В статье описаны нехирургические методы паллиативной терапии и паллиативное
лечение колоректального рака.
13. Лесной, И. И. Проблема боли в онкологии: [обезболивание в паллиативном
лечении онкологических больных] [Текст] / И. И. Лесной // Здоров'я України ХХІ сторіччя:
медична газета. - 2013. - Тематич. №4 грудень: Хірургія. Ортопедія. Травматологія. С.14-15.
14. Місяк, С. А. Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної
медицини для онкологічних хворих в Україні [Текст] / С. А. Місяк, В. С. Мосієнко
// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 102-104.
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У статті розглядаються перспективи розвитку в онкології напрямів реабілітації та
паліативної медицини в умовах України. У системі надання онкологічної допомоги
населенню України виникає потреба в забезпеченні кваліфікованими кадрами у сфері
реабілітації та паліативної медицини, організації реабілітаційних центрів, хоспісів та
фінансування соціальних проектів при наданні відновлювальної та паліативної допомоги в
онкології.
15. Мисяк, С. А. Потребность полноценно жить, возможность умереть достойно:
[реабилитация, паллиативная и хосписная помощь онкологическим больным] [Текст]
/ С. А. Мисяк, А. В. Царенко // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2015. Тематич. №5 грудень: Онкологія. - С. 39.
16. Мишугин, С. В. Применение
золедроновой
кислоты
и
ингибитора
RANK-лиганда в паллиативном лечении рака предстательной железы с метастазами в кости
[Текст] / С. В. Мишугин, Д. Г. Соков, И. Г. Русаков // Онкоурология. - 2013. - N 4. - С. 52-54.
17. Москвяк, Є. Й. Забезпечення якості життя на термінальному етапі
онкологічних хворих [Текст] / Є. Й. Москвяк // Практична медицина. - 2012. - Том 18, N 3. С. 68-76.
У статті наведені основні засади і мета існування госпісу, а також досвід, здобутий
протягом 15 років у Львівській міській лікарні «Госпіс». Приводиться класифікація
больових відчуттів у хворих і основні принципи протибольової терапії, яка лежить в основі
паліативного лікування.
18. Низькодозова естроген-антиандрогенна терапія в паліативному лікуванні
раку передміхурової залози: оцінювання віддалених результатів [Текст] / В. М. Григоренко
[та ін.] // Здоровье мужчины. - 2015. - N 4. - С. 126-131.
Авторами описано комбіноване застосування флутаміду в режимі HEAT, яке дозволяє
досягти суттєвого терапевтичного ефекту в короткі строки з менш вираженими побічними
реакціями, покращити виживаність та якість життя хворого.
19. Опухоль Клатскина [Текст]: (обзор литературы) / И. В. Маев [и др.]
// Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2013. - Том 23,
N 3. - С. 33-38.
Статья посвящена обзору накопленных литературных данных о редкой форме
холангиокарциномы, локализованной в области бифуркации печеночных протоков и
названной в честь Джеральда Клатскина. Приведены клинические проявления данной
патологии, классификация Bismuth-Corlette, позволяющая более точно дифференцировать
локализацию поражения печеночных протоков. Подробно рассмотрены методы диагностики,
методы лечения, в том числе и паллиативная терапия данного заболевания.
20. Оценка качества аналгезии и побочных реакций пациента при применении
фентанилового пластыря в условиях отделения "Хоспис" [Текст] / Д. В. Черепов [и др.]
// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 100-101.
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21. Оценка эффективности сочетанной фотонно-нейтронной терапии в
паллиативном лечении метастатических опухолей головного мозга [Текст] / Г. Г. Бобкова
[и др.] // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2012. - N 3. - С. 36-39.
22. Оцінювання віддалених результатів різних схем і режимів проведення
паліативної гормональної терапії у хворих на рак передміхурової залози [Текст]
/ В. М. Григоренко [та ін.] // Здоровье мужчины. - 2016. - N 1. - С. 149-153. - Бібліогр.: с. 153
23. Палехов, А. В. Проблемы лекарственной терапии при оказании паллиативной
медицинской помощи в онкологии [Электронный ресурс] / А. В. Палехов, В. М. Данильян
// Онкологическая колопроктология. - 2014. - N 3. - С. 39-43.
Авторами изучалось влияние Сегидрина (гидразина сульфат) на качество жизни
онкологических больных, которым в связи с прекращением всех видов специального
лечения осуществлялась только паллиативная медицинская помощь. Отмечено, что
применение Сегидрина в комплексе паллиативной медицинской помощи онкологическим
больным повышает качество терапии и, соответственно, качество жизни онкологических
больных.
24. 616-08-039.75(075.8) Паліативна допомога: EPEC™-O. Освіта з питань
паліативного догляду та догляду наприкінці життя - Онкологія [Текст]: посібник для
викладачів / пер. з англ. В. Ізотова. - Київ: Калита, 2013. - 875 с. - ISBN 978-966-8879-73-9.
Навчальний посібник надає можливість лікарям-інтернам, лікарям сімейної практики
та лікарям загальної практики, лікарям-онкологам, викладачам та студентам здобути
практичні знання та навички з надання паліативної допомоги. Матеріали посібника укладено
у зручний для клініцистів спосіб і можуть використовуватися як довідкове джерело.
25. Паллиативная химиотерапия рака шейки матки: надежда или путь в никуда
[Текст] / О. В. Кузнецова [и др.] // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2016. Тематич. №4 жовтень: Онкологія. - С. 34-36.
26. Переверзев, А. С. Паллиативная и поддерживающая терапия у больных
прогрессирующим раком простаты [Текст] / А. С. Переверзев // Медицинские аспекты
здоровья мужчины. - 2012. - N 3. - С. 34-37.
27. 616-006-085(075) / П 32
Підтримуюча терапія онкологічних хворих [Текст]: посібник для лікарів / за ред.
О.С.Зотова. - Київ: Заславський О.Ю., 2015. - 97 с. - ISBN 978-617-632-040-1.
28. Порівняльна оцінка результатів лікування раку передміхурової залози
нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах [Текст] / В. М. Григоренко
[та ін.] // Урологія. - 2015. - Том 19, N 3. - С. 252-258.
Наведена оптимізована схема паліативної гормональної терапії з використанням
нестероїдного антиандрогену у хворих на рак передміхурової залози, що зменшує побічні
прояви та знижує вартість лікування.
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29. Применение малоинвазивных методов при паллиативном лечении рака
легкого, осложненного легочным кровотечением [Текст] / В. Е. Севергин [и др.]
// Харківська хірургічна школа. - 2015. - N 3. - С. 43-46.
Авторами описан опыт использования рентгенэндоваскуляной эмболизации
бронхиальных артерий и эндоскопического гемостаза при осложненных формах
нерезектабельного рака легкого, который позволяет улучшить качество жизни, а также в
дальнейшем провести химиолучевую терапию, что дает возможность продлить пациенту
жизнь.
30. Применение мелатонина в онкологической практике [Текст] / П. П. Сорочан,
И. С. Громакова, Н. Э. Прохач [и др.] // Міжнародний медичний журнал = Международный
медицинский журнал. - 2012. - Том 18, N 3. - С. 68-73.
Проанализирован опыт применения мелатонина у онкологических больных, которые
получали лучевое, химиотерапевтическое или паллиативное лечение. Клинические
испытания свидетельствуют об ограничении побочных эффектов противоопухолевого
лечения и улучшении выживаемости при использовании мелатонина у онкологических
больных.
31. Результаты
паллиативного
хирургического
лечения
метастазов
колоректального рака в легкие [Текст] / О. И. Каганов [и др.] // Паллиативная медицина и
реабилитация. - 2011. - N 3. - С. 31-33.
32. Результаты применения онкомаркеров с целью контроля эффективности
паллиативного лечения больных с метастазами колоректального рака [Текст] / О. И. Каганов
[и др.] // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2011. - N 2. - С. 20-22.
В статье приведены результаты применения опухолевых онкомаркеров РЭА, СА19-9,
СА242 в комплексе инструментальных исследований на этапе хирургического лечения
колоректальных метастазов печени. Исследования доказали эффективность онкомаркеров в
ранней диагностике рецидивов и прогрессии процесса на этапе диспансерного наблюдения
после хирургического лечения метастазов печени.
33. Результаты радикальных и паллиативных хирургических вмешательств при
забрюшинных неорганных липосаркомах [Текст] / И. С. Стилиди [и др.] // Паллиативная
медицина и реабилитация. - 2011. - N 2. - С. 9-12.
34. Романчишен, А. Ф. Результаты паллиативных операций у больных с
"запущенным" раком щитовидной железы [Текст] / А. Ф. Романчишен, Г. О. Багатурия,
И. Ю. Ким // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2012. - Том 171, N 4. - С. 71-73.
35. 617.54-089-039.75/ С 28
Секела, М. В.
Паліативна торакальна хірургія [Текст] / М. В. Секела,
В. В. Макаров, А. Жехонек. - Львів: СПОЛОМ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-966-665-881-7.
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У монографії на основі власного досвіду авторів та літературних джерел висвітлено
проблему надання паліативної медичної допомоги хворим з патологією органів грудної
клітки, за якої неможливе радикальне хірургічне втручання чи консервативне лікування.
Для торакальних хірургів, хірургів загального профілю, пульмонологів, фтизіатрів,
терапевтів, онкологів, студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів.
36. Сидюк, А. В. Паллиативное комбинированное лечение больных раком желудка
с метастазами в печень [Текст] / А. В. Сидюк // Український журнал хірургії. - 2012. - N 3. С.62-65.
37. Слободянюк, О. В. Паллиативная помощь больным саркомой матки [Текст]
/ О. В. Слободянюк, В. С. Сухин, Н. Н. Щит // Здоровье женщины. - 2013. - N 6. - С. 180-181.
В статье представлена информация о различных подходах к проведению
паллиативной помощи. Проанализированы возможности проведения паллиативного
лечения у больных с распространенным процессом саркомы матки, а также у больных с
рецидивом заболевания.
38. Сучасні методи знеболювання в онкології [Текст] / С. М. Недашківський
[та ін.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 3/4. - С. 54-55.
В статті наведено схеми лікування больового синдрому.
39. Торчинський, В. П. Паліативні операції у лікуванні хворих на асептичний
некроз головки стегнової кістки [Текст] / В. П. Торчинський, О. Є. Ніршберг // Вісник
ортопедії, травматології та протезування. - 2013. - N 4. - С. 42-48.
В статті уточнені показання до паліативного лікування хворих, наведені клінічні
приклади.
40. Ухаль, М. И. Чрескатетерная химиоэмболизация опухолей почки у соматически
тяжелых больных с распространенным раком почки как самостоятельная паллиативная
операция [Текст] / М. И. Ухаль, О. М. Семанив // Здоровье мужчины. - 2015. - N 4. С.132-133.
У 14 соматически тяжелых больных с распространенным раком почки исследована
эффективность лечения путем чрескожной химиоэмболизации опухоли почки.
Подтверждена эффективность лечения, позволяющая купировать кровотечение и болевой
синдром и увеличить продолжительность и качество жизни больных с данной патологией.
41. Шпарик, Я. В. Проблема тошноты и рвоты у онкологических больных.
Место метилпреднизолона в паллиативной терапии: [Солу-Медрол] [Текст] / Я. В. Шпарик
// Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2014. -Тематич. №5 грудень: Онкологія.
- С. 58.
42. Экзархов, В. А. Опыт купирования болевого синдрома у онкологических
больных в условиях ХОЦПМ "Хоспис" [Текст] / В. А. Экзархов, Б. В. Шевченко
// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 115-116.
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43. Эффективность различных вариантов аналгезии и аналгоседации у пациентов
отделения "Хоспис" [Текст] / Д. В. Черепов [и др.] // Реабілітація та паліативна медицина. 2015. - N 1. - С. 102-103.

2.2 Паліативна та хоспісна допомога при туберкульозі
1.
Лебедь, Л. В. Особенности психоэмоционального состояния больных
туберкулезом, получающих паллиативное лечение [Текст] / Л. В. Лебедь // Реабілітація та
паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 87-88.
2.
Паліативна хірургія в лікуванні хіміорезистентного деструктивного
туберкульозу легень [Текст] / М. В. Секела [та ін.] // Український пульмонологічний журнал.
- 2014. - Додаток 1. - С. 63.
Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання торакальної хірургії»,
присвяченої 100-річчю з дня народження професора Городенко Григорія Гавриловича, 3
лютого 2014 року, м. Київ.
3.
617.54-089-039.75 / С 28
Секела, М. В. Паліативна торакальна хірургія [Текст] / М. В. Секела, В. В. Макаров,
А. Жехонек. - Львів: СПОЛОМ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-966-665-881-7.
У монографії на основі власного досвіду авторів та літературних джерел висвітлено
проблему надання паліативної медичної допомоги хворим з патологією органів грудної
клітки, за якої неможливе радикальне хірургічне втручання чи консервативне лікування.
Для торакальних хірургів, хірургів загального профілю, пульмонологів, фтизіатрів,
терапевтів, онкологів, студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів.
4.
Частота туберкульозу з розширеною резистентністю у хворих, зокрема в
поєднанні з ВІЛ-інфекцією, залежно від випадку захворювання і потреба в паліативному
лікуванні їх [Текст] / В. П. Мельник [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2015. - N 3. - С. 103-104.
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
коморбідності при захворюваннях органів дихання та туберкульозі», 1-2 жовтня 2015 р., м.
Чернівці.
5.
Шевченко, О. С. Проблемы и перспективы развития паллиативной помощи
фтизиатрическим больным [Текст] / О. С. Шевченко, П. И. Потейко, Л. Д. Тодорико
// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 109-110.

2.3 Паліативна допомога у діяльності лікаря загальної практики сімейної медицини
1.
Забезпечення співпраці сімейних лікарів і фахівців служби паліативної та
хоспісної медицини в Україні [Текст] / Ю. І. Губський [та ін.] // Сімейна медицина. - 2011. N4. - С. 62-66.
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2.
Корж, О. М. Паліативна допомога у діяльності лікаря загальної практики сімейної медицини [Текст] / О. М. Корж // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1.С. 86-87.
3.
Царенко, А. В. Організаційна модель залучення лікарів загальної
практики-сімейних лікарів до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам
геріатричного профілю [Текст] / А. В. Царенко // Здоров'я суспільства. - 2016. - Том 5, N 3/4.С. 87-95. - Бібліогр.: с. 95.
Запропонована організаційно-функціональна модель системи ПХД спрямована на
підвищення доступності та якості медико-соціальної допомоги інкурабельним хворим із
злоякісними новоутвореннями та іншими важкими хронічними прогресуючими
захворюваннями у термінальній стадії. Умовою ефективності надання ПХД інкурабельним
хворим, зокрема людям похилого і старечого віку, в амбулаторних умовах і вдома є робота в
складі мультидисциплінарної команди для поєднання зусиль, координації та співпраці
лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів-спеціалістів, працівників установ
соціального захисту населення, волонтерів, представників приватного сектору та
громадських організацій, священнослужителів тощо.
4.
Царенко, А. В. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні
амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку [Текст] / А. В. Царенко,
Ю. І. Губський // Сімейна медицина. - 2013. - N 1. - С. 14-17.
5.
Шекера, О. Г. Організаційні аспекти залучення лікарів загальної практики сімейної медицини до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам вдома [Текст]
/ О. Г. Шекера, А. В. Царенко, Ю. І. Губський // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015.
- N1.- С. 75-79.
У роботі обґрунтовується необхідність залучення до надання паліативної допомоги
вдома лікарів загальної практики - сімейної медицини (ЛЗП-СЛ). Показана важливість до- і
післядипломної підготовки ЛЗП-СЛ з паліативної та хоспісної допомоги.

3. Роль медичної сестри в наданні паліативної
та хоспісної допомоги
1.
Жовнерчук, В. Р. Рівні надання паліативної допомоги [Текст] / В. Р. Жовнерчук,
О. Я. Матердей // Головна медична сестра. - 2012. - N 1. - С. 13-15.
У статті розглянуті деякі аспекти організації паліативного догляду за пацієнтом вдома
та в Хоспісі дільничними медсестрами.
2.
Лапотников, В. А. Сестринский менеджмент боли [Текст] / В. А. Лапотников,
В. Н. Петров // Медицинская сестра. - 2011. - N 1. - С. 17-21.
Приведены принципы и задачи анальгетической терапии, характеристика
наркотических и ненаркотических анальгетиков, проявление их побочного действия, а также
сведения, необходимые медсестре как основному участнику мероприятий по оказанию
паллиативной помощи больному.
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3.
Ляшок, О. М. Роль медичної сестри в наданні паліативної та хоспісної
допомоги [Текст] / О. М. Ляшок // Медсестринство. - 2015. - N 3. - С. 24-26.
У статті висвітлено основні поняття паліативної та хоспісної медицини. Розглянуто
роль медичної сестри у догляді та піклуванні за невиліковними хворими та особливості
психологічного спілкування медичних працівників з хворими.
4.
Медсестринський догляд і паліативна допомога: дайджест-огляд [Текст]
// Головна медична сестра. - 2011. - N 7. - С. 47-56.
У дайджест-огляді представлена роль медичних сестер у вирішенні медико-соціальних
проблем пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, у наданні допомоги хворим з
гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, в лікуванні
постраждалих з відкритою травмою кінцівки, в догляді і підтримці ВІЛ-інфікованих
пацієнтів, наведені професійні профілі та рівні медичних працівників у хоспісах та будинках
сестринського догляду (із досвіду Нідерландів).
5.
Назаратій, М. В. Роль медичної сестри в покращенні якості надання
паліативної допомоги на Кіровоградщині [Текст] / М. В. Назаратій // Головна медична сестра.
- 2012. - N 12. - С. 33-34.
6.
Ометюх, І. В. Ефективність лікування пролежнів у пацієнтів відділення
паліативної допомоги комунальної 4-ї міської клінічної лікарні м. Львова [Текст]
/ І. В. Ометюх, Н. І. Рега, І. Я. Господарський // Медсестринство. - 2016. - N 2. - С. 4-9. Бібліогр.: с. 8-9.
У статті описано ефективність лікування пролежнів у пацієнтів відділення паліативної
допомоги. Показано низьку ефективність сучасних методів лікування пролежнів та
запропоновано шляхи до її підвищення.
7.
Ометюх, І. В. Частота виявлення пролежнів серед пацієнтів відділення
паліативної допомоги комунальної 4-ї міської клінічної лікарні м. Львова [Текст]
/ І. В. Ометюх, Н. І. Рега, С. О. Ястремська // Медсестринство. - 2016. - № 1. - С. 5-8. Бібліогр.: с.8
У статті описано частоту виникнення пролежнів та визначено необхідність виділення
груп пацієнтів з пролежнями та ризиком їх виникнення.
8.
Петров, В. Н. Сестринская диагностика боли [Текст] / В. Н. Петров,
В. А. Лапотников, М. Г. Иоганнсен // Медицинская сестра. - 2011. - N 1. - С. 11-16.
Представлены данные о факторах, влияющих на возникновение хронической боли,
доступных методах ее оценки, способах устранения и профилактики. Приведены сведения,
необходимые медсестре при оказании паллиативной помощи пациентам с хронической
болью.
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9.
Соболева, Н. И. Терминальная стадия заболевания: психологические проблемы
больного [Текст] / Н. И. Соболева, В. Н. Петров, В. А. Лапотников // Медицинская сестра. 2011. - N 1. - С. 21-25.
Обсуждаются психологические проблемы больного в терминальной стадии
онкологического заболевания, показана роль сестринского персонала в их решении.
10. 616-08-039.75(06) / М 34
Царенко, Т. В. Особливості роботи середніх медичних працівників у відділенні
паліативної допомоги "Хоспіс" [Текст] / Т. В. Царенко, А. В. Царенко // Матеріали Першого
Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд.
О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 82-83.
11. Чорна, Н. О. Мистецтво догляду [Текст]: […за онкологічними хворими]
/ Н. О. Чорна // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 137-138.
Матеріали ІІ Національного конгресу з паліативної допомоги в Україні, 01-03жовтня
2015 р., м. Київ.
12. 616-08-039.75(06) / М 34
Ястремська, С. О. Деякі аспекти організації паліативного догляду дільничними
медсестрами [Текст]: (з досвіду роботи медсестер в Канаді) / С. О. Ястремська,
Н. О. Ліщенко // Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги
(м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. С. 98.

4. Духовні засади паліативної допомоги
1.
616-08-039.75(06) / М 34
Анищенко, А. П. Создание общественной молодежной волонтерской службы
хосписной помощи "Эра милосердия" [Текст]: […в г. Харькове]:
/ А. П. Анищенко
// Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27
вересня 2012 р.) / упоряд. О.Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 19-20.
2.
Бойко, І. Роль священика та інших фахівців у наданні паліативної опіки [Текст]
/ І. Бойко // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 105-110.
3.
Бобров, О. Е.
Есть ли место эвтаназии в паллиативной и хосписной
медицине? Размышления православного неофита [Текст] / О. Е. Бобров // Главный врач. 2014. - N 1. - С. 67-70.
Матеріали другої науково-практичної конференції «Актуальні питання надання
паліативної та хоспісної допомоги в Україні», 20-21 листопада 2013 року, м. Київ.
4.
616-08-039.75(06) / М 34
Брацюнь, Л. П. Паліативна допомога - новий стиль та підхід до цілісного лікування та
її зв'язок з релігійним світоглядом [Текст] / Л. П. Брацюнь // Матеріали Першого
Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд.
О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 27-28.
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5.
616-08-039.75(06) / М 34
Діяльність ГО "Асоціація християнських медсестер і волонтерів "Благо" щодо
паліативної допомоги хворим та їхнім сім'ям [Текст] / М. Т. Ільницький [та ін.] // Матеріали
Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) /
упоряд. О.Коваленко, Л.Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 45-46.
6.
Зарецкий, М. М. Естественная неизбежность: [умирание, отношение к смерти,
хоспис] [Текст] / М. М. Зарецкий // Новости медицины и фармации в мире. - 2013. - N 10. С.26-27.
7.
Коваль, М. І. Контрміра евтаназії - паліативне лікування [Текст] / М. І. Коваль
// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - N 3. - С. 54-58.
У статті розглядаються ставлення до смерті, яке служить характеристикою цивілізації,
а також недоторканість людського життя в контексті Божого закону «Не вбий!».
Висвітлюється евтаназія як акт вбивства, який не можна дозволити за будь-яких умов.
Розкривається паліативне лікування як цілковита опіка над особистістю людини, а також
принципи біоетики, які вимагають від лікаря особистої відповідальності за життя та здоров’я
пацієнта.
8.
616-08-039.75(06) / М 34
Коротков, К. Г. Роль православной церкви в стационарном лечении паллиативных
больных [Текст] / К. Г. Коротков, К. О. Чебанов, В. Ф. Завизион // Матеріали Першого
Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд.
О.Коваленко, Л.Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 50-51.
9.
616-08-039.75(06) / М 34
Огірко, О. В. Духовні та морально-етичні аспекти гуманізації щодо невиліковно
хворих [Текст] / О. В. Огірко // Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної
допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О.Коваленко, Л.Брацюнь. - Київ, 2013. С. 61.
10. 616-08-039.75(06) / М 34
Терешкевич, Г. Т. Особливості паліативного лікування в контексті персоналістичної
біоетики [Текст] / Г. Т. Терешкевич // Матеріали Першого Національного Конгресу з
паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О.Коваленко, Л.Брацюнь. Київ, 2013. - С. 74-76.
11. Терешкевич, Г. Т. Паліативне лікування в контексті гідності та недоторканості
людського життя [Текст] / Г. Т. Терешкевич // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. N 2. - С.111-117.
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Висвітлено недоторканість та найвищу цінність людського життя на всіх його етапах
та гідність людини як особистості, у її духовній, душевній і тілесній цілісності.
Проаналізовано значення терпіння (болю) у житті християнина як спосіб єднання з
терпінням Христа. Розкрито традиційну концепцію смерті, як перехід до потойбічного життя.
Наголошено на етичній неприпустимості евтаназії, як акту вбивства. Запропоновано замість
евтаназії впровадження паліативного лікування, як пом’якшення страждань невиліковних
хворих. Висвітлено засади і цінності біоетики, якими повинні керуватися лікарі у наданні
допомоги невиліковно хворим.

5. Медико-соціальна допомога, функції соціальних працівників
1.
Андріїшин, Л-О. І. Особливості роботи психолога в закладах паліативної
допомоги [Текст] / Л-О. І. Андріїшин // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. С.39-42.
Показані особливості роботи психолога у закладах паліативної допомоги та принципи
організації психологічного супроводу невиліковних пацієнтів та їхніх родичів.
2.
616-08-039.75(06) / М 34
Баглаєнко, І. А. Досвід роботи Харківського обласного фонду "Социальная служба
помощи" [Текст] / І. А. Баглаєнко // Матеріали Першого Національного Конгресу з
паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. Київ, 2013. - С. 23-24.
3.
616-08-039.75(06) М 34
Величко, Н. М. Становлення паліативної допомоги людям похилого віку в Україні:
медичні та соціальні аспекти [Текст] / Н. М. Величко, В. В. Чайковська, Т. І. Вялих
// Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27
вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 30-31.
4.
Децик, О. З.
Паліативна допомога: проблеми сімей інкурабельних хворих
[Текст] / О. З. Децик, Ж. М. Золотарьова // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1.С. 55-59.
Автори прийшли до висновку, що з метою задоволення потреб родичів невиліковно
хворих у допомозі з догляду, спеціальних знаннях із догляду за важкохворими та
відповідному навчанні, а також для формування у них навичок протидії і полегшення
психологічних страждань, необхідно організувати при закладах та підрозділах паліативної
допомоги на принципах мультидисциплінарного підходу спеціальні тренінги для членів
родин інкурабельних пацієнтів.
5.
Жогно, Ю. П. Структура та особливості психологічного компоненту
паліативної допомоги [Текст] / Ю. П. Жогно // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. N 2. - С. 43-48.
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Запропоновано огляд фахової літератури і контент-аналіз поняття «психологічний
компонент паліативної допомоги». В основу дослідження було покладено
мультидисциплінарний і холістичний підхід, а також пацієнт-центровану концепцію
надання паліативної допомоги.
6.
616-08-039.75(06) / М 34
Кужель, І. Р. Медико-психологічна допомога сім'ї онкологічного хворого на
термінальній стадії захворювання [Текст] / І. Р. Кужель, О. В. Калачов // Матеріали Першого
Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд.
О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 52-53.
7.
616-08-039.75(06) / М 34
Маркова, М. В. Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за
інкурабельними онкологічними хворими [Текст] / М. В. Маркова, І. Р. Кужель, О. В. Калачов
// Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27
вересня 2012 р.) / упоряд. О.Коваленко, Л.Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 54-55.
8.
616-08-039.75(06) / М 34
Песоцька, О. П. Зміст діяльності соціального працівника у складі
мультидисциплінарної команди з надання паліативної допомоги [Текст] / О. П. Песоцька
// Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги (м. Ірпінь, 26-27
вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С. 63-64.
9.
Семигіна, Т. В. Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функції та
виклики [Текст] / Т. В. Семигіна // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. С.54-58.
Комплексний характер спеціалізованої паліативної допомоги забезпечується
залученням соціальних працівників, які покликані не тільки оцінювати й вирішувати
соціальні проблеми клієнта, але й допомагати йому долати страждання, працювати з
родиною задля зменшення рівня відчуття втрати й вирішення соціально-психологічних та
соціально-правових питань. Від соціальних працівників очікується проведення навчання,
вплив на покращання практики та формування політики. В Україні побудова
багатопрофільних команд стримується і недостатнім розвитком самої соціальної роботи, і
традиціями системи охорони здоров’я, орієнтованої на медикалізований підхід,
неготовністю лікарів до роботи у мультидисциплінарних командах.
10. Чорна, Н. О. Мистецтво догляду [Текст]: […за онкологічними хворими]
/ Н. О. Чорна // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 137-138.
Матеріали ІІ Національного конгресу з паліативної допомоги в Україні, 01-03жовтня
2015 р. м. Київ.
11. Экзархова, А. И. Медико-психологическое сопровождение терминальных
больных специалистами выездной службы "Хоспис на дому", г. Харьков [Текст]
/ А. И. Экзархова, И. А. Баглаенко, О. Е. Ельцова // Реабілітація та паліативна медицина. 2015. - N1.- С. 110-111.
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12. Экзархов, В. А. Роль Харьковского областного центра паллиативной
медицины в развитии службы паллиативной и хосписной помощи в Харьковской области
[Текст] / В. А. Экзархов, А. А. Гончаренко, В. П. Муравьев // Реабілітація та паліативна
медицина. - 2015. - N 1. - С. 111-114.
В статье представлена модель структуры организации помощи инкурабельным
больным в Харьковской области.

6. Паліативна допомога у дітей
6.1 Організація паліативної допомоги дітям
1.
Актуальні питання та стратегія розвитку паліативної допомоги дітям в Україні
[Текст] / Ю. Г. Антипкін [та ін.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології.2016. - Том 10, N 1. - С. 21.
Матеріали XIII з’їзду педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», м. Київ,
11-13 жовтня 2016 р.
2.
616-08-039.75(06) / М 34
Андриишин, Л. И. Хосписная помощь детям в Украине [Текст] / Л. И. Андриишин,
Л. Н. Лавренюк // Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної допомоги
(м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013. - С.18-19.
3.
Введенская, Е. С. Паллиативная помощь детям: определение, содержание,
перспективы [Текст] / Е. С. Введенская // Лечащий врач. - 2012. - N 6. - С. 51-54.
4.
616-08-039.75(06) / М 34
Гладуш, Ю. І. Організація медико-психологічної допомоги дітям в НДСЛ
"ОХМАТДИТ" як складової системи надання паліативної та хоспісної допомоги [Текст]
/ Ю. І. Гладуш, О. М. Мешкова // Матеріали Першого Національного Конгресу з паліативної
допомоги (м. Ірпінь, 26-27 вересня 2012 р.) / упоряд. О. Коваленко, Л. Брацюнь. - Київ, 2013.
- С. 37-38.
5.
Досвід створення першого в Україні стаціонару паліативної допомоги дітям
[Текст]: […в Івано-Франківській області] / Л. І. Андріїшин [та ін.] // Реабілітація та
паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 81-82.
6.
Ключников, С. О. Паллиативная помощь в педиатрии - мировой опыт и
развитие в России [Текст] / С. О. Ключников, А. А. Сонькина // Педиатрия: журн. им. Г.Н.
Сперанского. - 2011. - Том 90, N 4. - С. 127-133.
В статье анализируются особенности распределения и течения угрожающих жизни
заболеваний детского возраста, которые обусловливают принципиальные отличия
паллиативной помощи, оказываемой детям. Представлена краткая история возникновения и
развития паллиативной помощи в педиатрии.
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Моісеєнко, Р. О. Паліативна підтримка дітей в Україні як складова системи
педіатричної допомоги [Текст] / Р. О. Моісеєнко, В. М. Князевич // Реабілітація та паліативна
медицина. - 2015. - N 2. - С. 31-38.
Проаналізовано досвід та рекомендації країн, що мають мережу центрів паліативної
допомоги дітям; виявлено можливості створення в Україні системи паліативної допомоги
дитячому населенню (кадрові, матеріально-технічні ресурси). Визначено особливості
паліативного догляду дітей, наведено розрахунки потреби у такій допомозі на основі аналізу
матеріалів. Запропоновано шляхи розвитку системи паліативної допомоги дітям в Україні.
8.
Організація паліативної допомоги дітям в Україні - вимога часу [Текст]
/ Ю. В. Вороненко [та ін.] // Современная педиатрия. - 2016. - N 3. - С. 10-14.
У статті широко висвітлені актуальні питання становлення паліативної допомоги
дітям, показані основні недоліки в організації паліативного догляду у педіатричній службі. З
метою покращання ситуації необхідно вжити ряд заходів, основними з яких є: вивчення
потреби у паліативній допомозі; розробка та прийняття відомчих нормативних актів, що
затверджують порядок надання паліативної допомоги дітям та її обсяг; реєстрація та
виробництво вітчизняних дитячих форм лікарських засобів для знеболення; підтримка
існуючих та створення нових відділень/центрів паліативної допомоги дітям; підготовка
спеціалістів зі спеціальності «Паліативна допомога у дітей»; прийняття «Стратегії розвитку
паліативної допомоги на 2016-2025 роки».
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Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні [Текст]
/ Ю. В. Вороненко [та ін.] // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 27-33.
Проведений аналіз нормативних актів міжнародних організацій та європейських країн
щодо досвіду організації паліативної і хоспісної допомоги дітям, показано особливості
надання паліативної допомоги дитячому населенню. Наведені розрахунки потреб для
населення у паліативній допомозі дітям. Обґрунтована необхідність створення центрів
паліативної і хоспісної допомоги дітям, показана їх орієнтовна структура та окремі завдання.
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решения проблемы [Текст] / Н. В. Бенова, К. И. Григорьев, К. В. Коваленок // Медицинская
сестра. - 2013. - N 8. - С. 36-45.
Представлены рекомендации по уходу за ребенком с буллезным эпидермолизом с
использованием современных средств ухода.
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Довгалюк, А. А. Балонна дилатація стенозу легеневої артерії як новий підхід в
етапному лікуванні тетради Фалло [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ.
канд. мед. наук: 14.01.04 / А. А. Довгалюк. - Київ: НАМНУ ДУ "Нац. ін-т серцево-судин.
хірургії ім. М.М. Амосова", 2014. - 18 с.
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Дудниченко, А. С. Оценка тяжести болевого синдрома как этап оказания
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// Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 1. - С. 84-86.
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Паліативна допомога в неонатології: проблемні питання [Текст] / Є. Є. Шунько
[та ін.] // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - N 2. - С. 98-101.
У статті наведена сучасна інформація щодо проведення інтенсивного лікування та
надання паліативної допомоги новонародженим. Актуальність проблеми обумовлена
високим рівнем смертності в перший місяць життя, який становить 63 % дітей, що померли
на першому році життя. Показані сучасна практика та напрямки розвитку комфортного
супроводу хворих дітей та допомоги родинам; запропонована концепція створення та
впровадження системи паліативної допомоги в педіатрії, починаючи з періоду
новонародженості.
7.
Проблеми та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги в Україні
[Текст] / О. О. Ріга [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - N 6. - С. 138-140.
У статті представлені дані аналізу надання паліативної допомоги дітям раннього віку з
паралітичними синдромами та проведений огляд літератури з питань особливостей
паліативної допомоги дітям. Виділені аспекти участі сімейного лікаря у наданні паліативної
допомоги дітям.
8.
Стентування відкритої артеріальної протоки, як етап паліативного лікування,
при вроджених вадах серця з дуктус-залежним легеневим кровотоком [Текст]
/ А. В. Максименко [та ін.] // Современная педиатрия. - 2014. - N 6. - С. 74-79.
В статті висвітлено перший досвід стентування відкритої артеріальної протоки,
безпосередні і віддалені результати, опис техніки втручання, аналіз ускладнень та шляхи їх
попередження.
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