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ПОКРАЩЕНІ ПЛАНИ ЛІКУВАННЯ
• Допоможіть пацієнтам та їх сім’ям досягти важливих для них 

цілей

• Дозвольте клініцистам та пацієнтам приймати участь у 
спільному прийнятті рішень

• Маєте інтегрувати рішення не приймати спроб реанімації 
(DNACPR) з планами надання невідкладної допомоги

НАВЧАЙТЕ ПАЦІЄНТІВ ТА СУСПІЛЬСТВО
• Що включає реанімація та результати після реанімації

• Щодо їх ролі в допомозі клініцистам дізнатись про 
результати, які важливі для них

НАВЧАЙТЕ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
• Про важливість покращених планів лікування

• Що включає спільне прийняття рішень

• Як ефективно спілкуватись з пацієнтами та їх родичами, коли 
обговорюються плани покращеного лікування

КОЛИ ПОЧАТИ ТА ПРИПИНИТИ РЕАНІМАЦІЮ 
• Використовуйте зазладегідь визначені критерії для утримання 

або припинення СЛР

• Не приймайте рішень заснованих лише на окремих клінічних 
ознаках або маркерах несприятливого прогнозу

• Документуйте причини прийняття рішень про реанімацію

ДОСЛІДЖЕННЯ
• Залучайте пацієнтів та громадськість під час розробки, 

проведення та інтерпретації досліджень

• Поважайте гідність та приватність учасників досліджень

• Дотримуйтесь національних рекомендацій щодо проведення 
досліджень в надзвичайних ситуаціях, коли людина не 
повноцінно дієздатна



УПОДОБАННЯ 
ПАЦІЄНТА ТА РІШЕННЯ 
ПРО ЛІКУВАННЯ
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КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Допоможіть 
пацієнтам та їх 

родинам досягти 
результатів, які 

для них є 
важливими Знизьте 

застосування 
інтенсивної 

терапії, 
перебування в 

лікарні та 
госпітальну 
смертність 

Знизьте 
стрес та 
тяжкість 

прийняття 
рішень

Використовуйте план 
покращеного 
лікування, що 

включає спільне 
прийняття рішень

 Інтегруйте «не 
приймати спроб 

проводити реанімацію» 
в план надання 

невідкладне допомоги

 Використовуйте 
структуровану комунікацію 

та засоби допомоги 
прийняття рішень/ 

інструменти підтримки

КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО РЕАНІМАЦІЮ
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КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Реанімація 
може бути 

високоефективно, 
але це спрацьовує 

не для всіх

 Обдумуванні своїх 
цілей, цінностей та 
уподобань щодо 

лікування

 Поширенні 
інформації про їх 

уподобання з 
родинами та друзями

 Прийнятті участі в 
спільному прийнятті рішень 

шляхом обговорення з 
командою клініцистів  

власних уподобань

 Реанімація менш 
ефективна у 

випадку, коли люди 
наближаються до 
кінця свого життя 

через хронічні 
проблеми зі 
здоров’ям

Реанімація це 
інвазивне 
лікування 

і користь не 
завжди 

перевищує 
шкоду

Плани надання 
невідкладної 

допомоги 
допомагають 

лікарям та 
медсестрам 

дізнаватись про 
бажання пацієнта

КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Пацієнти та громадськість можуть допомогти в ...



ЕФЕКТИВНА 
КОМУНІКАЦІЯ
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КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Інструментів 
комунікації 

заснованих на 
доказовій базі

Відео засобів 
прийняття 

рішень

Полегшувачів
комунікації

КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Комунікація може бути вдосконалена шляхом:

Шукайте 
інформацію про 
цілі, цінності та 

уподобання 
щодо лікування 

пацієнтів

Завірте 
у безвідмовності, 

контролі 
симптомів та 

підтримці 
у прийнятті 

рішень 

Будьте 
чіткими та 

чесними щодо 
стану пацієнта 

та прогнозу

 
Залучайте 

пацієнтів та їх 
родини в 

планування 
лікування

 
Надайте 

можливість 
духовної 

підтримки



20
хвилин

КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Персистуюча асистолія 
не дивлячись на 20 хв 

ALS і відсутність 
зворотніх причин

Реанімація 
не може бути 

безпечно 
проведена

 Шкода від 
реанімації 
перевищте 

користь

 Існує рішення 
«не приймати 

спроб 
реанімації»

 Смертельне 
ураження або 

ознаки 
біологічної смерті

 Незафіксована 
зупинка серця та 

вихідний 
недифібриляційний 
ритм та  відсутність 

ВСК

 Важкі супутні хронічні 
захворювання, дуже 
низька якість життя

КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Переваги реанімації навряд чи можуть 
перевищити шкоду у разі...

Утримайтесь чи припиніть СЛР якщо...

КОЛИ РОЗПОЧИНАТИ 
ТА КОЛИ ПРИПИНЯТИ 
СЛР

ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ 2021



ДОСЛІДЖЕННЯ
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КЛЮЧОВІ ДОКАЗИ

Дослідження є 
важливими для 
вдосконалення 

клінічної практики

Залучайте пацієнтів 
та громадськість до 

розробки, 
проведення та 
інтерпретації 
результатів 
досліджень

 Дотримуйтесь 
національних 

рекомендацій щодо 
проведення 

досліджень в 
надзвичайних 

ситуаціях, коли людина 
не повноцінно 

дієздатна

 Поважайте 
гідність та 

приватність 
учасників 

досліджень

 Забезпечте 
фінансування 
пропорційне 

соціально шкоді 
нанесеній 

зупинкою серця

 Рекомендації щодо 
реанімації базуються на 

значно менших 
дослідженнях ніж 

рекомендації щодо 
гострих 

серцево-судинних 
подій/сер серце 

недостатності

 Залучення пацієнтів та 
громадськості до 

розробки, проведення та 
поширення досліджень 

може допомогти їх 
вдосконалити

КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


