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Вступ 

Теперішня ситуація, яка склалася в сфері охо-

рони здоров’я не втішає сьогоднішніх громадян, 

які за свої кошти не мають змоги оплатити огляд 

кваліфікованого лікаря, а також медикаменти. 

Найбільш це стосується пенсіонерів, частина яких 

отримує мінімальну пенсію, основна доля якої йде 

на сплату комунальних 

послуг. І хоча пенсіоне-

ри отримують від дер-

жави субсидію, цих ко-

штів все ж таки не ви-

стачає на повноцінне харчування, не кажучи вже 

про ліки та кваліфіковану допомогу лікаря вдома, 

більшість незабезпечених пенсіонерів навіть не 

мають змоги придбати апарат для вимірювання 

тиску. Для контролю тиску вони вимушені ходити 

до дільничної лікарні. Ті, для кого пересування 

стає наріжною  
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проблемою, залишаються один на один зі своїми 

хворобами. 

У розвинутих європейських державах всебіч-

но підтримується допомога таким громадянам, 

оскільки ця вікова категорія пережила муки війни і 

заслуговує на належні умови для життя. З метою 

наближення сфери соціальної допомоги до євро-

пейських стандартів спільно з німецькими благо-

дійними організаціями розроблено даний проект. 

Мета проекту 

Надання якісної соціальної та медичної  до-

помоги за європейськими стандартами.   

      Сприяння розвитку со-

ціальної сфери регіону, 

поліпшення якості життя 

соціально незахищених 

громадян. 

Покращення стану 

здоров’я підопічних, 

здійснення своєчасної діа-
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гностики та профілактики захворювань.  

      Раціоналізація робочого процесу, мінімізація 

затрат часу, як наслідок – збільшення підопічних 

на обліку.  

Суть робіт, що мають бути виконані: 

 Лікувальний догляд  

      Це такі кваліфіковані 

послуги як різного роду 

ін’єкції, зміна перев’язочного 

матеріалу, заміна катетеру, 

надання медикаментів, ауску-

льтація легенів, контроль тиску, контроль цукру, 

натирання мазі, лікувальний масаж, розтирання 

тощо..  

 Домогосподарське забезпечення 

       Ця послуга охоплює заходи, які є  необ-

хідними для того щоб забезпечити основне веден-

ня  домашнього господарства. До цього належить, 

наприклад, закупівля продуктів, прибирання квар-
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тири, прання та приготування їжі, вибивання 

килимів, робота на городі, миття вікон, винесення 

сміття тощо. 

 

 Соціальна консультація 

      Спілкування, духовна допомога одиноким 

підопічним, юридична і соціальна консультація 

щодо актуальних прав людини. Контакт з  соц. 

відділом і соціальним центром за місцем прожи-

вання, відвідування відповідних організацій з гро-

шових питань.  

На протязі трьох 

років постійно об-

слуговуються від 

близько 75 пацієнтів. 

Це число не зменшується навіть 

в разі смерті підопічного. Таким чином, поступово 

послуги надаватимуться в першу чергу людям, які 



  6 
 

найбільш її потребують.. На початковому етапі 

закуповуються прилади для вимірювання тиску, 

глюкометри, інші прилади та медикаменти для ві-

двідування підопічних, а також для поточного 

придбання медикаментів та мед. препаратів для 

регулярного контролю та підтримання належного 

стану здоров’я підопічних. 

Соціальна робота з 

людьми похилого віку (лю-

дьми пізньої дорослості) 

займає пріоритетне місце в 

системі соціального захис-

ту населення. 

Пізня дорослість по праву займає важливе мі-

сце в житті людини. В окремих суспільствах люди 

в роки своєї пізньої дорослості займають офіцій-

ний стан "старійшин". У різних суспільствах старі 

люди часто сприймаються крізь призму стереоти-

пів. За результатами опитувань населення в різних 
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країнах світу, виявилось, що існують як позитивні, 

так і негативні уявлення про старих людей, що 

впливає на ставлення до них суспільства. Ці стере-

отипи заважають сприймати людей похилого віку 

диференційовано, як індивідуумів, які дійсно ма-

ють між собою певні розбіжності, і можуть сприя-

ти виникненню соціальних установок і дій, які від-

бивають у них бажання брати активну участь у по-

всякденній праці й проведенні дозвілля. 

Негативні стереотипи: 

1. Більшість старих людей бідні. 

2. Більшість старих людей не можуть звести 

кінці з кінцями через інфляцію. 

3. У більшості старих людей є житлові про-

блеми. 

4. Старі люди, як правило, слабкі та хворі. 
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5. Старі люди не є політичною силою і потре-

бують захисту. 

6. Більшість старих 

людей погано справля-

ється з роботою; праце-

здатність, продуктивність, мотивація, здатність 

сприймати новизну, творча активність у них ниж-

чі, ніж у молодих працівників. Вірогідність неща-

сних випадків у людей похилого віку вища, ніж в 

інших. 

7. У старих людей знижу-

ються інтелектуальні здібно-

сті, погіршується пам´ять, у 

них нижча здатність до на-

вчання. 

8. Більшість із старих людей 

живуть в соціальній ізоляції і 
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страждають від самотності, утримуються в будин-

ках для престарілих. 

Позитивні стереотипи: 

1. Старі люди належать до досить заможної 

частини населення, працюючі члени суспільства 

щедро забезпечують їх пенсіями і допомогами. 

2. Старі легко сходяться з іншими людьми, 

вони добрі і привітні. 

3. Більшість з них вирізняється зрілістю, жит-

тєвим досвідом і мудрістю, вони цікаві люди. 

4. Більшість старих людей вміють слухати і 

особливо терплячі до дітей. 

5. Більшість старих людей характеризуються 

добротою і щирістю щодо своїх дітей і онуків. 
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Покращення 
життя престарілих 

людей 

Перша мета — досягти максимально 
можливої інтеграції старих людей у 
суспільство, одночасно намагаючись 

поліпшити умови їхнього життя і 
якість догляду за ними.  

Третя мета — 
підвищення 

ефективності й 
рентабельності програм 

з догляду за 
престарілими. На 

витратах фокусують 
увагу, головним чином, 

ті країни, які 
намагаються скоротити 

обсяг соціального 
забезпечення для всіх 

вікових груп.  

Друга мета — визнання 
навантаження турбот і 
стресів, які лягають на 
тих, хто здійснює такий 

догляд, і розробка 
програми допомоги 
цим людям для того, 

щоб попередити ефект 
"вигоряння".  
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ПАМ’ЯТАЙТЕ!!! 

Коли ми піклує-

мось про інших чи 

просто їм допома-

гаємо, ми духовно збагачуємось і стаємо щасливі-

шими. Тож, не залишайтесь байдужими до людей, 

які потребують вашої допомоги… 
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Посилання на джерела використаної літератури 
1. chernivtsy.eu  

2. http://www.big-

libr-

ry.com.ua/book/65_Socialna_robota/6074_54_Socialna

_robota_z_ludmi_pohilogo_viky.  

3. http://uk.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каритяк Андріана Віталіїївна 

fylhszyf15@ukr.net 

ТЕРНОПІЛЬ-2012 

http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6074_54_Socialna_robota_z_ludmi_pohilogo_viky
http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6074_54_Socialna_robota_z_ludmi_pohilogo_viky
http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6074_54_Socialna_robota_z_ludmi_pohilogo_viky
http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6074_54_Socialna_robota_z_ludmi_pohilogo_viky
http://uk.wikipedia.org/
mailto:fylhszyf15@ukr.net

