
 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПАЦІЄНТА 
 

Підготовка до кінця життя 
 
 
Нічого не залишати на волю випадку 
Відповідаючи на запитання про свій кінець, більшість людей бажають померти без зайвих 
страждань. 
Якщо певні бажання та уявлення не були сформульовані заздалегідь, немає впевненості, що 
вони будуть виконані, коли людина вже не може висловитися. 
Для того щоб заздалегідь визначити, що має відбуватися в подібних ситуаціях, та зафіксувати 
особисту волю, існує розпорядження пацієнта. Вона дає змогу родичам і близьким, а також 
опікунам або лікарям виконати індивідуальну волю людини. 

 

Щоб моя воля була виконана 
Необхідною умовою для надання медичної допомоги завжди є згода пацієнта. 
Рішення пацієнта про припинення надання медичної допомоги або про відмову від 
заходів із підтримання життя є обов'язковим для лікарів. Якщо людина вже не може самостійно 
ухвалювати такі рішення, 
набуває чинності розпорядження пацієнта. В ньому задокументовані уявлення та 
волевиявлення людини, яка вже не може висловитися самостійно. 
 

Завчасна підготовка допомагає всім 
Розпорядження пацієнта допомагає також родичам та близьким, яким доводиться ухвалювати 
рішення. Немає нічого важчого й обтяжливішого, ніж намагатися зрозуміти, чого насправді 
бажала б людина. Наприклад, коли йдеться про те, чи потрібно припиняти виконання заходів із 
підтримання життя, чи ні. 

 

На що вам слід звернути увагу 
В інтернеті можна знайти бланки розпоряджень пацієнта. Однак у формулярах ніколи не 
вдасться відобразити людину з її дуже особистими бажаннями і страхами, про що й ідеться в 
індивідуальному розпорядженні. 
Щоб сформулювати свою останню волю щодо медичного догляду та лікування наприкінці 
життя, потрібна особиста консультація. В довірчій бесіді можна обміркувати можливості, 
показати альтернативи та обговорити можливі ускладнення. 
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Чого я хочу наприкінці життя? 
Над цією тематикою буде корисно подумати 
ще до приходу на консультацію: 

 Як я хотів би померти? 

 Чи важливо для мене самостійно ухвалювати рішення про своє життя та смерть? 

 Як я ставлюся до життя з важкими порушеннями здоров'я без перспективи одужання? 

 Як я ставлюся до теми трансплантації органів? 

 І дуже важливий момент: 
Хто з моїх близьких справді готовий виконати мою останню волю, коли в цьому буде 
потреба? 
 

 

Ми будемо раді вас проконсультувати 
 
Наші консультанти зі складання розпоряджень пацієнта, які працюють на громадських засадах, 
нададуть компетентну та незалежну допомогу в написанні індивідуального розпорядження 
пацієнта. Дві консультації тривають повних дві години. Консультації проходять в Центральному 
приймальному пункті хоспісу або, за вашим бажанням, у вас вдома. В результаті 
консультативних бесід ваші особисті ціннісні установки, побажання та 
уявлення будуть включені в письмове розпорядження пацієнта. Це необхідно для того, щоб 
лікування проходило 
згідно з вашою волею. 
Зателефонуйте нам – ми надамо вам точні відомості про розпорядження пацієнта, медичні 
довіреності та розпорядження на випадок надзвичайної ситуації, що діє в Берліні! 
Причому кількома мовами! 
 

Тел. 40 71 40 71 11| hospiz-aktuell.de 


