
ПАЛІАТИВНІ СТАНЦІЇ 

Команди, що складаються з різних професійних груп (наприклад, медицина, догляд, 
психологія, фізіотерапія, соціальна робота, душпастирство тощо), полегшують 
найважчі симптоми 

Паліативні станції – це відділення лікарні, які спеціалізуються на наданні допомоги людям з 
прогресуючим, невиліковним захворюванням. Метою лікування є полегшення симптомів та 
покращення фізичного, психічного та соціального самопочуття (що іменується також «якістю 
життя»). Якщо повернення додому перестає бути можливим,  команда паліативної станції стає 
на допомогу важкохворим та їхнім родичам. У такому випадку метою є спільне знаходження 
рішення щодо догляду хворого/хворої. В Німеччині нараховується близько 320 паліативних 
станцій. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА АМБУЛАТОРНА СЛУЖБА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ (SAPV-TEAMS) 

Доступна вдома для важкохворих впродовж доби  
  
SAPV означає догляд за важкохворими та вмираючими людьми вдома або ж в стаціонарних 
закладах. Завданням є забезпечення якомога кращого самопочуття  та самовизначеного життя. 
Команда SAPV доступна цілодобово  і таким чином гарантує безпеку пацієнтів/пацієнток та їхніх 
родичів. Пропозиції SAPV оплачуються лікарняними касами. 

ПАЛІАТИВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

Лікарі з медичною спеціальністю для супроводу людей з невиліковними 
захворюваннями 
В 1994 році 14 лікарів та лікарок заснували Німецьке товариство паліативної медицини (DGP); в 
2016 році близько 10.000 лікарів та лікарок у Німеччині пройшли додаткове навчання з 
паліативної медицини. В приватних практиках, лікарнях та спеціалізованих закладах, як, 
наприклад, госпісах вони гарантують, що за потреби кожна людина може отримати паліативний 
догляд. 

СТАЦІОНАРНІ ГОСПІСИ 

Заклад для супроводу наприкінці життя або для вмираючих та їхніх родичів 
Госпіс – це те місце, де в комфортній обстановці в центрі уваги знаходяться догляд та надання 
психологічно-соціальної допомоги вмираючим людям, а також супровід їхніх родичів. Штатні 
співробітники та співробітники, а також волонтери та волонтерки тісно співпрацюють з 
досвідченими  (сімейними) лікарями та лікарками паліативної медицини. По всій країні 
нараховується близько 240 стаціонарних госпісів.  Гості госпісу (пацієнти) не несуть жодних 
витрат. 



АМБУЛАТОРНІ ГОСПІСНІ СЛУЖБИ 

Волонтери супроводжують важкохворих та їхні родини 

Амбулаторні госпісні служби допомагають важкохворим провести останній час їхнього життя 
вдома з рідними, а також підтримують їх у будинку для людей похилого віку та в лікарні. 
Волонтери та штатні працівники/працівниці близько 1500 амбулаторних госпісних служб 
консультують з питань догляду та супроводу наприкінці життя. Разом із (сімейними) лікарями та 
лікарками, а також з медсестринським персоналом вони супроводжують родини під час 
вмирання та скорботи. Близько 100 000 волонтерів по всій країні активно працюють у госпісах. 

ПАЛІАТИВНА СЛУЖБА В ЛІКАРНІ 

Команди персоналу з догляду, лікарів і терапевтів для ранньої консультації та 
супроводу в лікарні 

Служби паліативної допомоги – це спеціалізовані команди в лікарнях. Вони турбуються про те, 
щоб важкохворі та невиліковні люди отримали оптимальне лікування своїх симптомів, 
незалежно від того, в якому відділенні вони перебувають. Це особливо важливо, якщо 
пацієнти/пацієнтки не перебувають у відділенні паліативної допомоги або  якщо в лікарні 
немає відділення паліативної допомоги.


