
Хвороба нирок
та якість життя

НА ШЛЯХУ ДО ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОЇ ДОПОМОГИ
ДЛЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК



     (Finkelstein, et al., 2008)          (Fadem, et al., 2011)          (Banerjee, et al., 2020)          (Hibbard, et al., 2013); ‘Patient activation' 

describes the knowledge, skills and confidence a person has in managing their own health and care. (National Health Service (NHS) 

England, n.d.)          (Chironda & Bhengu, 2016)          (Belasco & Sesso, 2002)
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35% пацієнтів з ХХН І-IV стадій не 
обізнані щодо існуючих модальностей 
діалізу

Лише 58% учасників недавнього 
опитування повідомили про наявну участь 
пацієнта з ХХН у клінічному дослідженні в 
нефрології

Рівень недотримання рекомендацій щодо 
діалізної ниркової замісної терапії серед 
хворих на ХХН становить від 2% до 98%, що 
призводить до небажаних наслідків 
лікування та зниження якості життя

Недостатня обізнаність пацієнта з ХХН щодо 
можливостей подальшого лікування впливає на 
вибір модальності діалізу, рівень задоволеності 
та якість життя.

Пацієнти, які не знаходяться під 
спостереженням мають на 8-21% вищі витрати 
на охорону здоров'я, ніж пацієнти з адекватним 
рівнем нефрологічної допомоги

Близько 2/3 респондентів повідомили про 
значний вплив необхідності догляду за 
діалізним пацієнтом   на їх психічне здоров'я та 
життєдіяльність



Політичний
ландшафт і зміни
Ідея орієнтованості на пацієнта — це медична допомога, орієнтована на 
потреби, уподобання, обставини та добробут пацієнта, що є основним 
принципом надання медичної допомоги. (Cosgrove, et al., 2013). Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає розширення прав і 
можливостей як „процес, завдяки якому пацієнти отримують більший 
контроль над рішеннями та діями, які впливають на їх здоров’я” (Всесвітня 
організація охорони здоров’я, 1998). 
Основні  чотири компоненти розширення можливостей пацієнта: 
1) розуміння пацієнтом своєї ролі; 
2) обізнаність пацієнта для можливості взаємодії зі своїм лікарем; 
3) навички пацієнта; 
4) зацікавленість родини та близьких пацієнта. 
Виходячи з цих чотирьох компонентів, розширення можливостей можна 
визначити як:

Процес, в якому пацієнти розуміють 
свою роль та, завдяки отриманим за 
допомогою медичних працівників 
знанням і навичкам, виконують 
завдання в середовищі, яке визнає 
спільноту, культурні відмінності та 
заохочує участь пацієнта.

- World Health Organization · 2009 -



Конкретні дії щодо подальшої орієнтованої на пацієнта
допомоги хворим нефрологічного профілю

Безпосередній
догляд

Організаційне
проектування
та управління

Прийняття рішень

Пацієнт отримує
інформацію

щодо його діагнозу

Організація опитує
пацієнтів щодо їх досвіду

Фокус-групи з пацієнтами щодо 
проблеми охорони здоров'я

на державному рівні 

Пацієнтів запитують
про їх уподобання 
в плані лікування

Медичний заклад
залучає пацієнтів як 
радників або членів

консультативної ради

Рішення щодо лікування базується 
на преференції пацієнта, медичних

доказів та клінічній ситуації

 Пацієнти є співголовами
комітетів з питань безпеки

та поліпшення якості
лікування у медичному закладі

Рекомендації пацієнтів 
щодо дослідницьких пріоритетів

враховуються під час 
прийняття рішень

 Пацієнти мають рівне 
представництво в комітеті 

для розподілу ресурсів на програми 
охорони здоров’я

Рівень
залучення

Консультація Участь Партнерство та
спільне лідерство

Континуум взаємодії

Source: Carmen, et. al., 2013

Фактори, які впливають на взаємодію:
• Пацієнт (переконання про роль пацієнта, 

медичну грамотність, освіта)
• Організація (політика та практика, культура)

01 Надайте можливість пацієнтам зрозуміти 
свою роль, необхідні знання та впевненість, 
можливість взаємодії з клініцистами для 
спільного прийняття рішень 

07 Збільшіть ресурси та доступ до комплексного 
медичного обслуговування пацієнтів, 
включаючи ліки, харчування та реабілітаційні 
послуги

02 Посильте взаємодію з пацієнтами та їхніми 
доглядачами 

08 Сприяйте програмам домашнього діалізу

03 Заохочуйте пацієнтів до участі у затверджених 
медичних заходів, які підтримуються 
регуляторними органами, як  показник якісної 
допомоги

09 Наполягайте на дотриманні рекомендацій 
щодо догляду пацієнтів

04 Фінансування досліджень, які спрямовані на 
пріоритети пацієнтів

10 Залучайте лікарів первинної медичної 
допомоги та лікарів загальної практикидля 
покращення доступності та якості надання 
медичної допомоги хворим нефрологічного 
профілю

05 Раннє попередження та лікування хворих на 
ХХН, їх психологічних, соціальних та духовних 
проблем

11 Забезпечте додаткову підтримку (наприклад, 
охоплення громад, освіта, телемедицина) для  
сприяння зміцненню довіри до системи 
охорони здоров’я та постачальників послуг

06 Сприяйте програмам самокерування, 
когнітивно-поведінковій терапії та груповій 
терапії для лікування депресії, тривоги та 
безсоння
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