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Қатерлі ісікке шалдыққан инкурабельді 
науқастарға амбулаторлы жағдайда 

паллиативті көмек көрсететін мобильді бригада 
моделін ғылыми-тәжірбиелік тұрғыда негіздеу 

(әдебиетке қысқаша шолу)
Паллиативтік көмек (ПК) – бұл емге қонымсыз ауруға шалдыққан науқастардың өмір сапасын жақсарту мақ-

сатында, ауырсынудан арылуға және аурудың басқа да ауыр көріністерін жеңілдетуге, сонымен қатар науқасқа 
және оның отбасына психологиялық, қоғамдық, рухани көмек көрсетуге бағытталған медициналық араласулар-
дың кешені болып табылады.

ПК мақсаты пациенттің өзіне және оның отбасына барынша жоғары өмір сүру сапасын қамтамасыз ету бо-
лып табылады.

ПК екі компоненттен тұрады – бұл ауру үрдісінің барлық кезеңінде (радикалды емдеумен қатар) науқастың 
азап шегуін жеңілдету және соңғы айлары мен күндерінде өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында медициналық 
көмек көрсету. Науқас өмірінің соңғы күнінде тек күтімді қажет етеді деп есептеу дұрыс емес. Шын мәнінде, нау-
қас азабын жеңілдету арнайы дайындалған мамандар ғана шеше алатын кәсіби ерекшеліктерді талап етеді. 

Амбулаторлы жағдайда көрсететін мобильді паллиативті көмек – онкологиялық ауруға шалдыққан науқас-
тарды, сондай ақ олардың туыстарын қолдаудың қазіргі заманғы гуманистік әдістерінің бірі болып табылады. 

Түйінді сөздер: терминалдық рак аурулары, паллиативті көмек, мобильді бригада, өмір сүру сапасы.

Мемлекетіміздің әлеуметтік саясатына халықтың ден-
саулығын, қамқорлығын, өмір сүру сапасын және меди-
циналық қызметтің қолжетімділігін арттыру жатады.

«Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы ту-
ралы»(18 қыркүйек 2009 жыл) ҚР Кодексіне сәйкес, ҚР-
ның әрбір азаматы паллиативтік көмек алуға құқылы [1].

ПК – бұл емге қонымсыз ауруға шалдыққан науқас-
тардың өмір сапасын жақсарту мақсатында, ауырсыну-
дан арылуға және аурудың басқа да ауыр көріністерін 
жеңілдетуге, сонымен қатар науқасқа және оның отба-
сына психологиялық, қоғамдық, рухани көмек көрсету-
ге бағытталған медициналық араласулардың кешені бо-
лып табылады [2,3].

Емге қонымсыз қатерлі ісікке шалдыққан науқастар-
ға жеңілдік беретін паллиативті көмектің жүйелі түр-
де қалыптасуында бірден бір себепкер болған Бүкіл 
әлемдік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ). 70-ші жылдары 
ДДҰ қамқорлығымен шағын сарапшылар тобы 40-тан ас-
там елдерде паллиативтік көмек көрсетуді дамыту қоз-
ғалысын бастады, олардың арасында көшбасшы болған 
елдер Швейцария, Құрама Штаттар, Ұлыбритания, Кана-
да, Нидерланды, Бельгия, Франция және Австралия. Пал-
лиативтік көмек өз құқықтарымен, академиялық және 
клиникалық ұстанымдарымен, арнайы зерттеулер мен 
әдебиеттермен, кешенді даму бағдарламасымен арнайы 
пәннің мәртебесін алды [4, 5].

Паллиативті көмекке мұқтаж адамдар саны (ДДҰ де-
ректері бойынша) дүние жүзінде 20,4% миллионды құ-
райды, оның ішінде 94%-ы ересек, 69%-ы 60 жастан 
асқан науқастар, 25%-ы 15-59 жас аралығындағы, 6% -  

балалар. Өмірінің соңында онкологиялық аурулардан 
көз жұмғандардың 34%-ы ауруға паллиативті көмеккке 
мұқтаж болған. Паллиативтік көмекке мұқтаж адамдар-
дың 80%-ы орташа табысы төмен елдерде тұрады [6].

ДДҰ мәліметтері бойынша, қазіргі таңда қатерлі ісік 
өлімнің ең көп таралған себептерінің бірі болып табыла-
ды. GLOBOCAN мәліметтері бойынша, 2018 жылы қатерлі 
ісік бойынша ауруларының саны 18,1 миллионға жетіп, 
ал адам қайтыс болғандар 9,6 миллион [7] .

Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде кең ау-
қымды ғылыми-зерттеулер жүргізіліп, ірі онкологиялық 
орталықтар құрылып, онда қатерлі ісіктерді диагнос-
тикалау, алдын-алу, емдеу және емге қонымсыз ауруға 
шалдыққан науқастардың өмір сүру сапасын жақсартуға 
бағытталған арнайы қызмет жасау ұйымдары құрылып, 
жұмыстар жасалуда [8, 9].

Көптеген зерттеулерде дамыған және дамушы елдер-
де емделмейтін, өмір сүру ұзақтығын шектейтін, үдемелі 
ауруларға шалдыққан көптеген науқастар жиі қорқы-
ныш пен жалғыздық жағдайында, ауырсынуды басу және 
басқа патологиялық белгілерді емдеу шаралары қолда-
нылмай, азапта өмір сүріп қайтыс болады [10]. Бұл азап-
ты паллиативтік медицина көмегімен алдын алуға және 
жеңілдетуге болады. Азаптан босату- денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің этикалық борышы болып табылады.

Көптеген шет ел зерттеушілері инкурабельді науқас-
тардың 90%-ға жуығы өзінің соңғы күндерін үйлерінде 
өткізгісі келеді деген ортақ пікірге келді [11-13].

Ресейдегі бірінші хоспис бас дәрігері А. В. Гнезди-
ловтың айтуынша, инкурабельді науқастар мен олар-
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дың от басы мүшелері әрдайым жеткілікті жағдайда ма-
мандардың тиісті назары мен қолдауын ала алмайды деп 
мәлімдейді [14]. Қиналған науқастың өмірінің соңғы күн-
дерінде өмір сүру сапасын жақсарту ол адекватты жан-
сыздандыру мүмкіндігіне байланысты [15, 16]. Ол бірқа-
тар себептерге байланысты: 

- ауырсыну белгілерін дұрыс сипаттау, яғни ауырсыну 
белгілерін анықтайтын арнайы шкалаларды пайдалану, 

- ауырсынуды басатын дәрілік препараттардың жана-
ма әсерлері алдындағы қорқыныш[17], 

- ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектің шектеулі бо-
луы [18, 19], салдарынан көптеген онкологиялық науқас-
тар толыққанды ПК ала алмауы .

Қазақстанда паллиативтік көмек халыққа медицина-
лық-әлеуметтік көмек көрсетудің маңызды бөлігі ретінде 
енді таныла бастады [20, 21]. 1999 жылы Қазақстанда ал-
ғашқы хоспистер пайда болғанына қарамастан, науқас-
тарға паллиативті көмектің дамуының құқықтық негізі 
Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы туралы 
ҚР Кодексінің» енгізілуімен келесі онжылдықта қабыл-
данды, алайда, паллиативтік көмек әлі күнге дейін мұқ-
таж науқастарға қолжетімді болып саналады деуден әл-
деқайда алыс. Онкологиялық диспансерлердің негізінде 
жаңадан ашылған паллиативтік көмек көрсетілетін 
бөлімшелер және арнайы мамандарды дайындау дең-
гейінің сапасы жалпы қабылданған халықаралық стан-
дарттарға сәйкес келмейді.

Әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере оты-
рып, амбулаториялық-емханалық жағдайда паллиа-
тивтік көмек көрсету маңызы артуда. Ауруханалық жағ-
дайда науқасқа паллиативті көмек көрсету мемлекет 
үшін экономикалық тұрғыдан қымбатқа түсетіні шет 
елдік көптеген зерттеулермен дәлелденген [9]. Қазақс-
танда науқастардың көпшілігі паллиативті көмекті туыс-
тарымен достарының ортасында, яғни амбулаторлы түр-
де үй жағдайында қабылдағанды жөн көреді.

Мобильді ПК – онкологиялық науқастарға және оның 
туыстарына көрсетілетін заманауи адамгершілігі мол 
әдістердің бірі. Қазіргі уақытта бүкіл әлемде паллиа-
тивтік көмекті ұйымдастыруда, үй жағдайында мобильді 
топтармен көмек беру жетекші роль атқаруда және де 
бұл бүкіл қызмет көрсетудің ең маңызды саласы болып 
табылады.

Қазақстанда өкінішке орай, паллиативтік көмекке 
мұқтаж адамдардың ресми тізілімі әлі жоқ, алайда, 2012 
жылы паллиативтік көмек бойынша халықаралық ке-
ңешсі Томас Линчтің бағалауы бойынша, 2012 жылы бұл 
көрсеткіш жылына 94 000-нан 98 000-ға дейін жетіп, пал-
лиативтік көмекке мұқтаж науқастардың саны кемінде 
15 500 құрады. Бұған қоса, әдетте, әрбір науқас күтіміне 
екі немесе одан да көп отбасы мүшелері тікелей қатыс-
ты болады, сондықтан паллиативті көмекке мұқтаждар 
саны жыл сайын шамамен 283 000 адамды құрайды деп 
қорытындылады. Осындай ұлкен көлемде паллиативтік 
көмек қамтамасыз еру үшін, қалалық және ауылдық жер-
лердегі медицина қызметкерлерін қайта орналастыру 
және шамамен 6 675 бірлік қызметкерлер - дәрігерлер, 
медбикелер, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер мен 
волонтерлерді оқытып даярлау, сондай-ақ паллиативті 
көмек көрсететін 825 төсек бейінін қамтамасыз ету.

Осы зерттеуде (Томас Линч, 2012) хоспистер өкілдері 
елімізде әлі де бар бірқатар мәселелерді атап өтті: 

- хоспистер мен паллиативтік көмек қызметтерінің 
жетіспеушілігі,

- даярлау және оқыту үшін мүмкіндіктердің болмауы, 

- заңнама мен саясатқа байланысты дисциплинаны 
дамытуға кедергілердің туындауы, 

- медицина қызметкерлерінде жалпы қоғамда пал-
лиативтік көмек туралы хабардарлықтың төмендігі және 
білімнің болмауы, 

- опиоидтардың қол жетімділігі мен жеткілікті болуы-
на кедергілер, 

- ведомствоаралық ынтымақтастықтың/үйлесудің 
болмауы (мысалы, денсаулық сақтау және әлеументтік 
қорғау минстрліктері арасында) ұлттық паллиативтік кө-
мек қауымдастығының болмауы,

- қазақстандық денсаулық сақтау жүйесіне паллиа-
тивтік көмекті енгізу үшін үгіт-насихат негізінің бол-
мауы [21].

2018 жылы Қазақстанда қатерлі ісіктің әр түрлі форма-
ларымен 179 мың науқас тіркелген. Жыл сайын 37 мың-
нан астам жаңа жағдай тіркеледі. Ауру көрсеткіші өсіп, 
жылдық өсу қарқыны 3-5% құрап, жыл сайын 17 мыңнан 
астам пациент қайтыс болады. Онкологиялық аурулар-
ды ерте анықтау сапасы жақсарғанмен, дегенмен, III-IV 
сатыдағы науқастар үлесі 44,2% құрайды [22,23].

2018-2022 жылдарға арналған онкологиялық ауру-
лармен күрес жөніндегі кешенді жоспардың және Қа-
зақстан Республикасында паллиативтік көмекті жетілді-
ру жөніндегі жол картасының іс-шараларын іске асыру 
шеңберінде, әр қала орталықтарында және Республика-
лық маңызы бар қалаларда, аудан орталықтарында он-
кологиялық ауруға шалдыққан инкурабельді науқастар-
ға үй жағдайында көмек беретін мобильді бригадалар/
мультидициплинарды топтар құрып, мамандарды оқы-
тып дайындау жоспарға қойылды.

Қазіргі кездегі жағдайды талдау және бағалау нәти-
жесінде осы тақырыпта елімізде ғылыми жұмыстың бол-
мауы, онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасы 
жақсартуға бағытталған ғылыми негізделген ұсыныстар-
ды әзірлеу қажеттігі туындап отыр. 

Өсіп келе жатқан қажеттілікке қарамастан, үй жағ-
дайында көмек беретін мобильді топтардың іс жүзінде 
бірең-сараң болуы, елімізде медициналық, әлеуметтік 
және психологиялық қызмет көрсететін мобильді амбу-
латориялық көмек түрін құрумен паллиативті көмекті 
оңтайландыруды қажет етеді.
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Научно-практическое обоснование 
модели мобильной амбулаторной помощи 

инкурабельным больным со злокачественными 
заболеваниями (краткий обзор литературы)

Актуальность: Паллиативная помощь (ПП) – это активная все-
сторонняя помощь пациентам, чье заболевание не отвечает на те-
рапию. ПП выполняет следующие первоочередные задачи: обезболи-
вание и устранение прочих симптомов, помощь пациенту в решении 
психологических, социальных и духовных проблем. Целью ПП является 
обеспечение максимально высокого качества жизни как самому паци-
енту, так и его семье. 

ПП складывается из двух компонентов: это облегчение страда-
ний больного на протяжении всего периода болезни (наряду с ради-
кальным лечением) и медицинская помощь в последние месяцы, дни и 
часы жизни. Неправильным было бы считать, что умирающий боль-
ной нуждается только в уходе. На самом деле, существует много 
профессиональных тонкостей, необходимых для облегчения страда-
ния, которые могут применять только подготовленные специали-
сты. 

Мобильная ПП в амбулаторных условиях является одним из со-
временных гуманных методов поддержки умирающих онкологических 
больных, а также их родственников.

Ключевые слова: терминальные онкологические больные, палли-
ативная помощь, мобильная бригада, качество жизни.
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Scientific and practical grounds  
for the model of mobile outpatient 

assistance to incurable cancer patients  
(short literature review)

Relevance. Palliative care (PС) is an active, compre-
hensive care for patients whose disease does not respond 
to therapy. Primary objectives of PC include management 
of pain and other symptoms, assistance to patients in solv-
ing their psychological, social, and spiritual problems. PС is 
aimed to ensure the highest possible quality of life for both 
the patient and his family.

PС involves relieving patient suffering throughout his 
disease (along with radical treatment) and medical care in 
the last months, days, and hours of life. It would be wrong to 
think that a dying patient needs only care. Many profession-
al nuances that help alleviate suffering can only be applied 
by trained specialists.

Mobile palliative outpatient care is one of the modern 
humane methods of assistance to dying cancer patients 
and their relatives.

Keywords: terminal cancer patients, palliative care, 
mobile team, quality of life.


