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Висвітлено важливість функціональних аспектів, таких як доступ до медичної допомоги, час очікування, фізи
чне середовище й зручності, і міжособистісних відносин, особливо спілкування між користувачами послуг і 
професійним персоналом.
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Коріння деяких основних принципів, що лежать в основі ідеї орієнтованості на пацієнта й людину, сягають 
древніх цивілізацій, які цілісно осмислювали здоров'я й розглядали повагу до людей як ключову цінність. Лише 
нещодавно це поняття виникло як окремий термін, хоча описи й інтерпретації еволюції цих концепцій у авторів рі
зняться. Це значною мірою відображає основні розбіжності в дисциплінах і перспективах. Наприклад, у Велико
британії й Канаді терміни «орієнтованість на пацієнта» і «орієнтована на пацієнта медицина» були найбільш тісно 
пов'язані з сімейною медициною й загальною.

Таблиця 1
______________________________________________________________________________________________Вибрані визначення догляду, орієнтованого на пацієнта й особу

Балінт Пацієнтоорієнтована медицина розуміє пацієнта «як унікальну людину»
Гертейс та ін. Орієнтована на пацієнта допомога -  це «підхід, який свідомо приймає точку зору пацієнта»

Laine & Davidoff «Орієнтована на пацієнта допомога -  це медична допомога, яка тісно відповідає й реа
гує за бажанням пацієнтів, потреби й уподобання»

Інститут медицини
«Орієнтований на пацієнта -  надання допомоги, яка поважає й реагує на індивідуальні 
переваги, потреби й цінності пацієнта, а також гарантує, що цінності пацієнта керують 
усіма клінічними рішеннями»

Міжнародний альянс 
для організацій паці

єнтів

"[Суть] орієнтованої на пацієнта охорони здоров'я полягає в тому, що система охорони 
здоров'я розроблена й реалізовується з урахуванням потреб і вподобань пацієнтів у галузі 
охорони здоров'я, щоб охорона здоров'я була доцільною й економічно ефективною"

Бервік
Орієнтована на пацієнта допомога -  це «досвід (у міру інформованості, окремі бажання 
пацієнта) прозорості, індивідуалізації, визнання, поваги, гідності й вибору в усіх без ви
нятку питаннях, що стосуються особи, обставин, і стосунки в охороні здоров'я"

Канадська медична 
асоціація

«Основним принципом є те, що послуги охорони здоров'я надаються найкращим чином 
для пацієнтів. Постачальники медичних послуг співпрацюють із пацієнтами та їхніми 
сім'ями, щоб визначити й задовольнити коло потреб і переваг. Постачальники медич
них послуг, уряди й пацієнти мають власні ролі у створенні й переході до системи, орі
єнтованої на пацієнта»

Міжнародний коледж 
орієнтованої на лю

дину медицини

«Орієнтована на людину медицина присвячена зміцненню здоров'я як стану фізичного, 
психічного, соціального й духовного благополуччя, а також зменшенню захворювань і 
заснована на взаємній повазі, гідності й відповідальності кожної людини»

Фонд здоров'я

«Персонально орієнтована допомога допомагає людям розвивати знання, навички і 
впевненість, необхідні для більш ефективного управління й прийняття обґрунтованих 
рішень щодо власного здоров'я й охорони здоров'я. Він координується й пристосову
ється до потреб особистості. І, що найважливіше, це гарантує, що до людей завжди 
ставляться з гідністю, співчуттям і повагою»

Haut Autorité de 
Santé

«Підхід, орієнтований на пацієнта, базується на партнерських відносинах пацієнта, йо
го родичів і медичного працівника або мультипрофесійної групи для досягнення розро
бки плану медичного обслуговування, моніторингу його реалізації й коригування з ча
сом»

Джерело: [1]
Справді, поява орієнтованості на пацієнта в медицині пов'язана з відчутними недоліками традиційного спосо

бу надання медичної допомоги, зокрема взаємодії лікаря й пацієнта. Ця взаємодія виявилася занадто хворобли
вою чи орієнтованою на хворобу, коли пацієнт «зводиться до сукупності ознак і симптомів», а медичний працівник 
-  до техніки, яка здійснює певне втручання й виконує процедури.

До пацієнтів і користувачів послуг слід ставитись як до людей, із повагою й гідністю, а догляд має враховувати 
їхні потреби, бажання й уподобання.

Маємо потребу в посиленні теоретичних основ досліджень із залученням пацієнтів і громадськості, а також 
доказової бази в ширшому сенсі. Цей процес вимагає всебічної оцінки участі користувачів у дослідженнях, з ура
хуванням контексту, в якому впроваджується будь-який такий підхід, і покращення обміну досвідом з участю 
пацієнта й громадськості в дослідженнях.

Догляд, орієнтований на людину, охоплює функціональні аспекти (доступ до медичної допомоги, час очікуван
ня, фізичне середовище й зручності) і міжособистісні відносини, особливо спілкування між користувачами послуг і
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професійним персоналом. Автори зазначають, що, хоча обидва аспекти важливі, реляційні аспекти, імовірно, ма
тимуть найбільший вплив на спосіб оцінки людьми допомоги, яку вони отримують. Саме ці аспекти тісніше 
пов'язані з позитивними результатами, такими як самооцінка здоров'я, дотримання рекомендованих методів ліку
вання і зниження використання ресурсів охорони здоров'я, таких як госпіталізації й відвідування первинної меди
чної допомоги, серед інших. Проте, незважаючи на свою ключову роль, такі міжособистісні характеристики як 
якість відносин із доглядом, як правило, не охоплюються чинними системами якості охорони здоров'я.

Коултер, Папарелла і Мак-Каллок підкреслюють, що висвітлення поглядів громадськості й пацієнтів на охоро
ну здоров'я стає все важливішим, оскільки системи прагнуть більше реагувати на потреби тих, хто користується 
їхніми послугами. Багато європейських країн запровадили відповідні програми вимірювання й політику щодо пуб
лічного оприлюднення якісних даних на національному й регіональному рівнях. Вони ілюструють ці підходи низ
кою прикладів у країнах, виявивши, що публікація даних про задоволеність пацієнтів, досвід і результати, про які 
повідомляють пацієнти, широко розглядається як важливий спосіб притягнення постачальників до відповідально
сті за якість надання допомоги («голос») і надання пацієнтам інформації, яка може діяти як „вимогливий спожи
вач” («вибір»). Докази того, чи виконуються ці прагнення, залишаються мізерними.

Легаре та ін. зосередити увагу на ролі спільного прийняття рішень у клінічній зустрічі, яку вони визначають 
як «міжособистісний взаємозалежний процес, в якому медичні працівники, пацієнти та їхні доглядачі взаємодіють 
та впливають один на одного, коли вони співпрацюють у прийнятті рішень щодо охорони здоров'я пацієнта» [1].

Україна долучилася до підвищення рівня знань і навичок працівників закладів охорони здоров'я з питань осві
ти пацієнта й подальшого впровадження підходу, орієнтованого на пацієнта, у системі охорони здоров'я.

Державна установа «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України» провела 
семінар «Освіта пацієнта: досвід США» для медичних сестер і братів закладів охорони здоров'я усіх форм 
власності.

На думку К. Балабанової, директора Центру, налагодження співпраці з пацієнтом і його родиною -  один із 
пріоритетних напрямів роботи медичних сестер і медичних братів у всьому світі. Ці аспекти вкрай важливі в 
процесі одужання пацієнтів і їхнього самопочуття під час хвороби. Україна нині перебуває в процесі впроваджен
ня пацієнт-орієнтованого підходу в систему охорони здоров'я. У цьому процесі роль медсестринства переоцінити 
важко.

Джеф Крейн, лікар-терапевт, радник із медицини «Універсум клінік», член американської Асоціації внутрішньої 
медицини, стверджує, що в США важлива роль належить фахівцям медсестринства в питаннях спостереження й 
догляду за пацієнтами. Він розповів про американський досвід лікаря в роботі з медичними сестрами й братами, 
основні аспекти співпраці лікаря й медичних сестер і братів щодо взаємодії в делегуванні повноважень. Підкрес
лив, що міряти тиск або визначати зріст і масу тіла має середній медперсонал. Лікар же спілкується з пацієнтом 
після того, як із ним попрацювали медична сестра чи медбрат.

За твердженням У. Замасло, експертки з медсестринства Центру, навчання пацієнтів -  важлива функція 
кожної медсестри й медбрата в Америці. Адже пацієнт має розуміти, що з ним відбувається, які його дії допомо
жуть йому одужати, а які, навпаки, погіршать його стан.

Не менш важливий аспект -  постійний професійний розвиток медсестер і медбратів.
З. Шарлович зазначає, що медицина розвивається дуже стрімко. Тож нині про якісну медичну допомогу 

пацієнту можемо говорити лише за умови постійного професійного зростання. Це важлива складова професії 
медсестер і медбратів. Йдеться і про курси підвищення кваліфікації, і про безперервну самоосвіту впродовж жит
тя [2].

У різних закладах для покращення результатів лікування застосовують різні методи, але системний підхід до 
освіти пацієнта медичними сестрами й братами ще треба формувати й вибудовувати.
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