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Щ

орічна доповідь «Права людини
в галузі охорони здоров’я» видається
з 2007 року. У ній систематично викладаються та узагальнюються досягнення в діяльності
громадських і правозахисних організацій, визначаються найтиповіші порушення прав людини й надаються найбільш ефективні стратегії
щодо відновлення порушеного права.
2015 рік, як і попередній 2014 рік, пройшов
в очікуванні кардинальних реформ у медичній
галузі: застаріла пострадянська система охорони здоров’я, яка базується на вертикальній підпорядкованості та перерозподілі бюджетного
фінансування, не спроможна забезпечувати
сучасну медичну допомогу. Можна без перебільшення стверджувати, що в галузі відбувся
колапс, вона ледь дихає, і складається враження, що Державний бюджет України витрачається лише на те, аби можна було звітувати про
виконання ст. 49 Конституції України та про фінансування відповідних Державних програм.
Мета щорічної доповіді «Права людини в галузі охорони здоров’я — 2015–2016» (далі —
Доповідь): висвітлити найбільш значущі події,
що протягом 2015 (та на початку 2016 року)
відбулися в Україні у сфері громадського здо
ров’я, з погляду дотримання прав людини у цій
галузі, проаналізувати їх та надати рекомендації, виконання яких, на думку експертів, сприятиме поліпшенню загального стану дотримання прав людини.
2015 рік був насичений подіями, що формували передумови для структурного перетворення медичної галузі, його можна назвати
«роком будування платформи змін», своєрід6

ним підготовчим етапом майбутніх докорінних
реформ, і хоча кардинального перетворення,
якого очікує суспільство, поки що не відбулося,
але жодні реформи неможливі без підготовчої
роботи, без «розчистки будмайданчика». Проблемам підготовки до медичної реформи присвячено два розділи Доповіді: «Кроки з реформи охорони здоров’я у 2015 році: забезпечення
прав пацієнта на охорону здоров’я обіцяно на
майбутнє» та «Право пацієнтів на доступ до ліків: жити не можна померти», у яких експерти дійшли невтішного висновку: у 2015 році не було
забезпечено права пацієнтів на отримання якісної медичної допомоги. Рівень доступності такої допомоги знизився внаслідок різкого зменшення купівельної спроможності населення.
Протягом більшої частини року залишались
невирішеними проблеми доступності медичних препаратів для вразливих груп пацієнтів.
Разом із тим Урядом України було зроблено
певні кроки в цьому напрямку, які дозволяють більш оптимістично дивитись на дотримання прав пацієнтів у майбутньому. Зокрема,
йдеться про перехід до закупівель медичних
препаратів міжнародними організаціями, що
уможливить усунення корупційної складової
із процесу закупівель. Це, у свою чергу, завдяки зниженню закупівельних цін на ліки, вивільнить кошти для придбання медикаментів
у більшому обсязі за той самий виділений бюд
жет, а також для придбання тих лікарських засобів, які раніше не було можливості купувати
за кошти Державного бюджету. Тому вразливі
групи пацієнтів уже в 2016 році, на думку авторів-експертів Доповіді, мають отримати кращий доступ до лікування.
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Особи, що перебувають у місцях несвободи,
є найбільш уразливою групою населення з погляду доступу до медичної допомоги. До останнього часу ступінь законодавчого забезпечення права ув’язнених на охорону здоров’я
був надзвичайно низьким, що, за умови абсолютного дотримання чинного законодавства,
спричинювало відсутність навіть мінімальних
умов для підтримання здоров’я людини в умовах фізичної ізоляції. Певним чином поліпшили
ситуацію щодо права засуджених на охорону
здоров’я зміни до Кримінально-виконавчого
кодексу, ухвалені 7 квітня 2014 року. Відтепер
засудженому гарантується право на вільний
вибір лікаря і допуск його для надання медичної допомоги й на отримання такої допомоги
засудженим, у тому числі за власні кошти, —
про це йдеться в розділі Доповіді «Право позбавлених волі на охорону здоров’я».
Великою проблемою в Україні залишається впровадження програм зменшення шкоди
від споживання ін’єкційних форм наркотичних
препаратів, зокрема програми замісної підтримувальної терапії, особливо у місцях позбавлення волі, — цій проблемі присвячено
розділи Доповіді «Замісна терапія як індикатор
дотримання прав людини в Україні» та «Поточний стан та виклики впровадження замісної
підтримувальної терапії в місцях позбавлення
волі в Україні».
У Доповіді піднято актуальні питання щодо
захисту прав пацієнтів на охорону здоров’я:
«Як захистити права пацієнта? Які тактики захисту є найбільш ефективними? Який розмір
відшкодування шкоди здоров’ю можна отримати?». Відповіді на них можна знайти в розділі «Судовий захист права на здоров’я», у якому
виконано аналіз відповідних випадків із судової практики.
Ще одна суспільно значуща тема, висвітлена в Доповіді, — це примусова благодійність,
що має місце в українських закладах охорони
здоров’я. У розділі Доповіді «Благодійні внески — отрута чи панацея для галузі охорони
здоров’я?» експерти Інституту аналітики та адвокації дійшли висновку, що така благодійність
підриває засади української державності.

Окремий розділ Доповіді було присвячено
моніторингу закладів охорони здоров’я, що
надають паліативну допомогу. У ході моніторингового дослідження відвідано: хоспіси — 5,
дитячий хоспіс — 1, паліативні відділення — 14,
будинки дитини (МОЗ) — 12, дитячі будинкиінтернати (Мінсоцполітики) — 10, геріатричні
пансіонати — 3. Особлива рекомендація, надана Уряду України після моніторингових візитів
до дитячих установ, — це наобхідність якнайшвидшого створення системи дитячої паліативної допомоги. Діти, стан яких можна визначити
як паліативний, є в Україні, всупереч небажанню деяких чиновників і владних структур помічати цих дітей й опікуватися їх проблемами.
Доповідь містить багато фактичних даних
і свідчень людей, права яких було порушено.
Маємо надію, що викладені матеріали, зібрані
протягом минулого року, будуть використані як
у правозахисній адвокаційній роботі, публікаціях у ЗМІ тощо, так і в наукових дослідженнях.
ГО «Інститут правових досліджень та стратегій» висловлює щиру подяку громадським організаціям, які брали безпосередню участь у підготовці цієї Доповіді або результати досліджень
яких увійшли до окремих розділів, а саме:
•• МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЧ/СНІД
в Україні»;
•• ГО «Інститут аналітики та адвокації»;
•• Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;
•• Харківській правозахисній групі;
•• ВБО «Український інститут досліджень
громадського здоров’я»;
•• Українській Гельсінській спілці з прав людини;
•• Харківському інституту соціальних досліджень;
•• Фонду «Надія і довіра»;
•• БФ «Пацієнти України»;
•• ГО «Орфанні захворювання України»;
•• ВБО «Мережа організацій, що працюють
у пенітенціарній сфері»;
•• БФ «Світ надії», м. Полтава;
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•• Харківському обласному центру паліативної медицини «Хоспіс»;
•• Представникам Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;
•• Представникам Національного превентивного механізму Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;
•• Представникам ВГО «Асоціація незалежних моніторів місць несвободи.
Висловлюємо також щиру подяку авторам
та співавторам розділів Доповіді:
Олександрі Бетлій, Дмитру Лур’є, Альоні
Романюк, Ользі Стефанішіній, Інні Бойко, Тетяні Кузьменко, Тетяні Кулеші Євгену Захарову,
Павлу Скалє, Мірославі Андрущенко, Сергію
Ботвіну, Світлані Ткалі, Катерині Чумак, Ірині
Сергієнко, Олені Темченко, Анастасії Клюзі,

8

Олені Прашко, Сергію Дворяку, Ірині Яковець,
Любі Азбель, Олександру Ткаченко, Роману
Марабяну, Андрію Пенькову, Олені Різі, Тетяні
Заморській, Ользі Луб’яній, Аркадію Бущенку,
Людмилі Андріїшин, Миколі Холтобіну, Олегу
Мірошниченку, Сергію Холтобіну, Михайлу
Тарахкало, Максиму Демченку, Людмилі Копієвській, Андрію Черноусову, Юрію Бєлоусову,
Ірині Баглаєнко, а також усім тим, без допомоги
кого це видання було б неможливим.
Окрему подяку висловлюємо Міжнародному фонду «Відродження», який фінансував
складання та публікацію цієї доповіді.
Андрій Роханський
Голова правління
ГО «Інститут правових досліджень
та стратегій»
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Розділ 1
реформА охорони здоров’я у 2015 році

1

Вступ

Р

івень доступності медичної допомоги
залишається в Україні низьким, а якість
такої допомоги — незадовільною. Відповідно
до даних опитування, проведеного на замовлення Національної ради реформ, 56% респондентів відзначили, що реформа системи
охорони здоров’я (ОЗ) є однією з найважливіших реформ на 2016 рік.2 73% людей побоюються, що потраплять у максимально скрутне
становище проблем зі здоров’ям, а про будьяку скруту заявили 92% опитаних українців.3
Однією з причин такої відповіді є високий
рівень корупції в медичних закладах (45% респондентів відзначили це явище, що унеможливлює отримання допомоги без грошей).
Доступність медичної допомоги, найвіро
гідніше, погіршилась у 2015 році внаслідок
падіння реального наявного доходу домогосподарств на 22,2% через високу інфляцію
та повільне підвищення заробітної плати й соціальних стандартів. Протягом року також здорожчали ліки, тоді як обіцяні реформи з дерегуляції фармацевтичного ринку залишились
нереалізованими.
1

Розділ підготовлено Олександрою Бетлій, про-

відним науковим співробітником/координатором проектів «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій».
2

3

http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayinci-vyznachylynayvazhlyvishi-reformy-na-2016-rik
https://goo.gl/TwFZQc

Протягом року також спостерігалися проблеми із доступністю до критичної медичної
допомоги пацієнтами із орфанними захворюваннями, ВІЛ/СНІД, туберкульоз. Крім того,
мали місце перебої із поставками вакцин для
проведення планових щеплень у дітей. Це частково було спричинено спротивом корумпованих чиновників системи державних закупівель
медичних препаратів запланованому переходу до здійснення закупівель міжнародними організаціями. Обіцяні реформи впроваджували
дуже повільно, а тому збільшення доступності
пацієнтів до медичної допомоги було відкладено на майбутнє.

1.1. Національна стратегія

у сфері прав людини: більша
доступність медичної допомоги

У серпні 2015 року Президент затвердив Національну стратегію у сфері прав
людини,4 один з розділів якої присвячено реалізації права на охорону здоров’я. Метою визначено створення умов для рівного доступу
до високоякісної медичної допомоги та профілактику, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань. Заходи в цій сфері повинні сприяти досягненню поставленої мети
4

Указ Президента, № 501/2015 від 25 серпня 2015 р.:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
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щодо забезпечення прав людини.5 При цьому
йдеться саме про забезпечення гарантованого обсягу медичної допомоги, що свідчить
про визнання реального стану справ щодо неможливості на разі профінансувати всю допомогу всім особам, які цього потребують.
У листопаді 2015 року КМУ затвердив план
дій з реалізації Стратегії на період до 2020 року.6 Частина передбачених заходів є радше
декларативною, а тому оцінити вплив їх упровадження на забезпечення права людини на
охорону здоров’я складно. Ряд заходів, як то
запровадження обов’яз
кового медичного
страхування, не відповідає, зокрема, презентованому в кінці 2014 року проекту Національної стратегії побудови нової системи охорони
здоров’я в Україні на період 2015–2025 роки.7
Водночас не передбачено скасування або внесення змін до статті 49 Конституції України про
безоплатність медичної допомоги та заборону
скорочення існуючої мережі лікувальних закладів, що необхідно для підвищення ефективності роботи медичних закладів.
Зокрема, таку рекомендацію було надано
в Доповіді правозахисних організацій «Права
людини в галузі охорони здоров’я — 2014».

1.2. Реформа як заручник політичного
протистояння

Після провального 2014 року в плані реформування системи охорони здоров’я (ОЗ)
2015 рік став дещо кращим: прогрес впрова5

10

Питанням забезпечення права на протидію катуванню, нелюдському та такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню (про необхідність включення якого говорила Експертна рада)
присвячено окремий розділ Стратегії.

6

Розпорядження КМУ, № 1393-р від 23 листопада
2015 р.:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=
248740679

7

http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2014/
11/Proekt-Strategiyi-reformi_OZ.pdf

дження реформи досягнув 56%.8 Проте лише
17% членів та учасників Національної ради
реформ оцінили позитивно цю реформу. Позитивна оцінка, найвірогідніше, пов’язана передусім із передачею частини закупівель
медикаментів неприбутковим міжнарод
ним організаціям, що забезпечить кращу
доступність до медикаментів (див. наступний
підрозділ).9
Також можна визначити ще кілька перемог реформи системи ОЗ, які, за очікуваннями, матимуть позитивний вплив на систему ОЗ
і здоров’я нації в більш довгостроковому періоді. Йдеться, зокрема, про заснування Цент
ру громадського здоров’я шляхом реорганізації наявних установ у цій сфері. На кінець
року створення Центру почали готувати лише
організаційно. Поява такого Центру, хочеться сподіватись, нарешті приверне увагу МОЗ
та інших органів влади до питань громадського здоров’я, яке в Україні найчастіше забувають при ухваленні різноманітних рішень.
У рамках виконання Угоди про асоціацію
з ЄС Україна долучилась до Глобальної ініці
ативи з безпеки та охорони здоров’я (Global
Health Security Agenda),10 що дозволило нашій
країні у листопаді 2015 року пройти оцінку системи громадського здоров’я групою експертів
«Глобального порядку денного з питань безпеки здоров’я». Так, було виконано оцінювання
антибіотикорезистентності, біологічної безпеки та захисту, імунопрофілактики, зоонозних
інфекцій, епіднагляду в режимі реального часу,
системи лабораторного контролю, взаємодії
8

http://reforms.in.ua/sites/default/files/imce/2_nrc_
presentation_ds.pdf

9

http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/bro
shura_a4_ukr.pdf
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На сьогодні партнерами Глобальної ініціативи
з безпеки та охорони здоров’я є близько 50 держав, а також ВООЗ, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Всесвітня організація охорони здоров’я тварин, ЄС, Світовий банк,
Інтерпол, Африканський союз. Метою ініціативи
є наближення до безпечного світу, захищеного
від загроз для здоров’я, викликаних інфекційними захворюваннями.
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з правоохоронними органами, реагування на
надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я
тощо.11 Найвищий бал отримав напрям «Національна система лабораторій», найнижчий — «Система звітування», «Антибіотикорезистентність». Експерти високо оцінили наміри
України створити єдиний Центр громадського
здоров’я.
Довгостроковий вплив матиме реалізація МОЗ України та Всесвітньою організацією здоров’я (ВОЗ) проекту «Health Policy
Dialogue Platform». Цей проект покликаний
посилити потенціал Міністерства у плануванні та впровадженні основних реформ системи
охорони здоров’я.
Оптимістичним було підписання угоди між
урядом України та Світовим банком про позику у розмірі 214 млн дол. США на реалізацію
проекту «Поліпшення охорони здоров’я на
службі у людей»12 у 2015–2020 роках. В рамках проекту було обрано 8 областей, у яких
буде підтримано регіональну медичну інфра
структуру, що дозволить поліпшити якість
надання медичної допомоги на місцях, та посилено спроможність органів урядування областей. Через ряд організаційних проблем виникли затримки із впровадженням проекту.
Разом із тим, не досягнуто прогресу щодо
кроків, які б могли сприяти майже негайному
підвищенню доступності населення до ліків
та медичної допомоги. Так, через протистояння МОЗ та Комітету ВР, який очолює Ольга
Богомолець, не було ухвалено ключові за
конопроекти, розроблені МОЗ.13 При цьому
альтернативні законопроекти, подані Комітетом ВР з питань охорони здоров’я, також не
було винесено на голосування. У результаті
не відбулося ухвалення рішення щодо забезпечення автономії медичних закладів шляхом
перетворення їх на некомерційні державні
11

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160118_a.
html

12

Сторінка проект: http://wb.moz.gov.ua/
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Пакет законопроектів (№ 2309а, № 2310а, № 2311а)
було зареєстровано Кабінетом Міністрів 7 липня
2015 року.
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та комунальні заклади, хоча в Угоді про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська
Україна» питання автономізації визнано одним із найбільш пріоритетних. Автономіза
ція дозволила б медичним закладам мати
більше можливостей в ухваленні організаційних рішень, швидше реагувати на попит
з боку пацієнтів, а також ефективніше витрачати кошти.
Крім того, не прийнято рішення щодо пе
реходу до фінансування медичних закла
дів за принципом оплати наданої медичної
допомоги, натомість зберігається система
підтримки наявної (надлишкової) інфраструктури. У результаті продовжується неефективне фінансування закладів охорони здоров’я,
а відсутність змін у підходах до фінансування
робить незаконними пілотні проекти в ряді
регіонів, зокрема у м. Вознесенськ, де вже
було запроваджено принцип «гроші йдуть за
пацієнтом».
Разом із тим, від 2015 року було змінено
підхід до розподілу коштів на фінансування системи охорони здоров’я: на місцях її
почали фінансувати за рахунок медичної
субвенції з Державного бюджету, що повинно забезпечити рівномірний розподіл фінансів незалежно від рівня розвитку регіону.
Водночас на практиці на початку року деякі
органи місцевої влади стикнулися із браком
коштів на фінансування охорони здоров’я,
оскільки у розрахунковій формулі не враховано наявну інфраструктуру та стан здоров’я
населення.
Як позитивну зміну відзначимо дозвіл фінансувати місцеві медичні заклади як з Державного, так і з місцевих бюджетів, та залишати не витрачені протягом бюджетного року
кошти на наступний рік.
Хоча МОЗ частково розробило нормативну
базу з дерегуляції фармацевтичного рин
ку, у цій сфері особливих успіхів досягнуто не
було, зокрема, так і не відбулося затвердження
загальної стратегії дерегуляції цього ринку.
У результаті браку консенсусу та політичної волі у 2015 році не було скасовано
11
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обов’язкової сертифікації медичних препаратів, які вже сертифіковані в США, ЄС
та ряді інших розвинутих країн. У цілому, дерегуляція фармацевтичного ринку, за оцінками експертів, може сприяти здешевленню
ліків на 40%.

півель, що залишався незмінним з року в рік
при будь-якому міністрі. Одним із ініціаторів
зазначеної реформи став міністр Квіташвіллі,
який добре розумів, наскільки важко здолати
корупцію в системі закупівель, адже часто використовувані схеми були законними.

Протягом року продовжили проводити реструктуризацію закладів первинної медичної
допомоги, створювати центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД). Водночас
відсутність фінансового забезпечення відповідних заходів найчастіше ставить їх успішність
у залежність від фаховості місцевих очільників
департаментів охорони здоров’я та головних
лікарів створених ПЦМСД. Надалі повільно
просувався процес передачі медичних закладів, раніше підпорядкованих Укрзалізниці,
в підпорядкування місцевим органам влади.
Оскільки найчастіше відомчі медичні заклади були краще оснащені, ніж місцеві, то якість
допомоги, для працівників Укрзалізниці після
такої передачі нерідко погіршувалась. Хоча загалом відмова від відомчих закладів охорони
здоров’я є позитивним явищем, цей процес
варто ретельніше планувати та виваженіше
впроваджувати.

Однак передача закупівель виявилась
болісним процесом передусім, імовірно, через спротив старої корупційної системи.
Так, Закон про передачу закупівель міжнародним організаціям набув чинності 24 квітня 2015 року, а 5 серпня того ж року МОЗ
оголосив перелік організацій, які здійснюватимуть закупівлі, і тільки в жовтні-листопаді 2015 року МОЗ зміг укласти договори
з цими організаціями, оскільки КМУ завершив ухвалювати необхідні підзаконні акти
лише на початку жовтня (хоча це мало бути
зроблено до 25 травня). Тож велику частину
критичних закупівель медикаментів (зокрема, необхідних при невиліковних хворобах)
відклали на кінець року. Крім того, МОЗ затримувало проведення і тих закупівель, які
залишались за Міністерством.15 У результаті
протягом року виникали серйозні перешкоди
в доступі пацієнтів (у тому числі з невиліковними хворобами) до медикаментів. Найбо
лючішою була проблема із доступом осіб із
ВІЛ-позитивним статусом до критично необхідних антиретровірусних препаратів та осіб
із орфанними захворюваннями до життєво
необхідних ліків.

1.3. Медичні закупівлі як крок

у напрямку більшої доступності
до ліків

Перемогою 2015 року у реформуванні системи охорони здоров’я однозначно можна
назвати передачу державних закупівель
медичних препаратів міжнародним органі
заціям.14 Цей крок був зумовлений традиційно
високим рівнем корупції під час таких заку14
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Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських
засобів і медичних виробів шляхом здійснення
державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)»,
№ 269-VIII від 19.03.2015 р.

У 2015 році МОЗ передало закупівлі ліків
трьом міжнародним організаціям: Дитячий
фонд ООН (ЮНІСЕФ), ПРООН та британському
агентству Crown Agents:
•• 27 жовтня 2015 року було підписано Договір між МОЗ та Програмою Розвитку
ООН (ПРООН) в Україні щодо закупівлі лікарських засобів та інших виробів
медичного призначення для лікування
15

Проблемний контракт, ухвалений у 2014 році на
закупівлю ліків для ВІЛ-позитивних людей, призвів до проблем із наявністю ліків у 2015 році
(http://patients.org.ua/2015/05/27/30-tis-hvorih-nasnid-zalishatsya-bez-likuvannya/).

2015–2016 (перша половина)

і діагностики туберкульозу, діагностики
ВІЛ-інфекції, лікування дітей, хворих на
гемофілію типів А чи В або хворобу Віл
лебранда, лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В і С, лікування
вірусного гепатиту В і С та лікування дітей, хворих на орфанні захворювання.
Сума закупівель у 2015 році за планом
мала становити 620 млн грн.
•• У жовтні підписано Меморандум з ЮНІСЕФ
щодо закупівлі вакцин та антиретровірусних препаратів на суму 827 млн грн.
•• 6 лютого 2015 року було підписано Договір між МОЗ та агентством «Crown
Agents» на закупівлю онкогематологічних та інших препаратів для онкохворих
дорослих і дітей, хіміопрепаратів, радіологічних препаратів, препаратів супроводження онкологічних хворих. Загальну
вартість закупівель було передбачено
у сумі 750 млн грн.
У 2015 році було заплановано, що міжнародні організації здійснять закупівлі медичних
препаратів за 12 державними програмами16 на
загальну суму більше 2,197 млрд грн,17 що становить майже 60% бюджетних коштів, виділених на закупівлю ліків.18 Водночас обсяги проведених закупівель у 2015 році були меншими,
ніж заплановано, через затримку в підписанні
договорів із міжнародними організаціями; невикористані кошти буде витрачено на закупівлі у 2016 році (також цього року виділено
додаткове фінансування закупівель медичних
препаратів).
Передача закупівель міжнародним організаціям дозволила уряду зекономити чималі
кошти. Зокрема, ПРООН придбала вакцину
16

Перелік програм затверджено Постановою КМУ
від 8 жовтня 2015 р. № 787 «Про затвердження
переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів)
щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі».

17

12 січня 2016 року КМУ ухвалив Постанову про
передачу 100% державних закупівель ліків міжнародним організаціям.
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http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160204_d.html
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для профілактики гемофільної інфекції типу b
HIB за цінами, що на 30% нижчі, ніж ціни, за
якими купував цей препарат МОЗ у 2014 році.
Загалом, ПРООН зекономила 905,7 тис. доларів на закупівлі вакцини HIB.19 Крім того,
завдяки нижчим цінам, за якими здійснювала закупівлі від імені держави ПРООН, було
зекономлено 1,4 млн дол. США на придбанні
медикаментів для лікування дитячої гемофілії та 0,3 млн дол. США при закупівлі ліків для
орфанних хворих.20 У середньому, ціни, за
якими ПРООН купувала препарати, були на
20% нижчі, ніж ціни, за якими було здійснено
закупівлі у 2014 році. Варто відзначити, що
кошти на закупівлі ліків для орфанних захворювань було виділено з Державного бюджету
вперше, що є надзвичайно позитивним кроком у напрямку підвищення рівня доступності
медичної допомоги.
Передача закупівель міжнародним організаціям сприяє більшій ефективності закупівель, оскільки виробники мусять знизити ціни
до рівнів, за якими закуповували медичні препарати міжнародні організації.
Крім того, в кінці 2015 року МОЗ розпочало процес зміни стратегії закупівель: від одноразових договорів до середньострокових
та довгострокових контрактів на постачання
медичних препаратів. Цієї стратегії, як очікується, будуть дотримуватися міжнародні організації, що здійснюють закупівлі медикаментів.
Актуальність і доцільність зазначеної стратегії підтверджує приклад закупівлі вакцин для
планових щеплень, брак яких відчули батьки
у 2015 році.21
19

http://patients.org.ua/2016/04/19/proon-zekono
mila-ukrayini-500-tisyach-dolariv-na-zakupivlivaktsin-u-porivnyanni-z-2014-rokom/

20

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/
home/operations/projects/poverty_reduction/
project_sample1121112/

21

За даними МОЗ проблему буде вирішено навесні
2016 року. Зокрема, за поставки вакцини відповідає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ): ідеться про
вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту, дифтерії та правця, а також поставки антиретровірусних препаратів.
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1

Закупівлі вакцин
Так, у 2015 році батьки знову стикнулись із
проблемою відсутності вакцин для щеп
лень. Частково це було пов’язано передусім
із тим, що процес передачі закупівель між
народним організаціям забрав більше часу,
ніж планували. З іншого боку, попит на вак
цини у державних та комунальних закладах
збільшився через недостатню їх кількість
у приватних закладах. Водночас виробники
не могли швидко відреагували на великий по
пит, оскільки виробництво вакцин повинно
відбуватись відповідно до встановлених ци
клів, що займають певний час. У результаті
МОЗ не змогло придбати достатньо вак
цин для планових щеплень, а батьки, у свою
чергу, не мали можливості вчасно робити
щеплення дітям.
Зважаючи на тривалість процесу виробни
цтва та неможливість виробників швидко
реагувати на збільшення попиту, середньо
строкові договори повинні убезпечити від
виникнення подібних проблем у майбутньо
му. Крім того, довгострокові контракти
дозволять зекономити кошти на закупівлі
вакцин. Зокрема, у 2015 році ПРООН закупила
вакцини для профілактики кашлюка, диф
терії, правця, гемофільної інфекції та поліо
мієліту (інактивовану) «Пентаксим» вироб
ництва Sanofi Pasteur SA (Франція) за цінами,
вищими, ніж закуповував МОЗ у 2014 році.
Це було пов’язано саме з терміновістю за
мовлення.22 Зрозуміло, що при укладанні дов
гострокових контрактів виникає питання
належного планування, а також переко
нування батьків у доцільності здійснюва
ти щеплення, але це вже проблеми іншого
масштабу.
Одним із негативних явищ передачі закупівель міжнародним організація критики вважали можливе обмеження участі українських
22
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виробників у таких закупівлях. Водночас, за
даними МОЗ, частки іноземних та українських
виробників у тендерах, оголошених міжнародними організаціями на закупівлю медичних
препаратів, були майже однаковими.23
У цілому, зекономлені кошти уряд зможе
спрямувати на інші потреби у сфері охорони
здоров’я: придбання більшої кількості препаратів, лікування пацієнтів тощо.24 Так, економія
коштів лише на придбанні ліків для лікування
туберкульозу та онкологічних захворювань
становитиме від 30% до 60%,25 а зекономлені
кошти, за планами МОЗ, дозволять у 2016 році
закупити вперше чотири протитуберкульозні
препарати, хоча потреба була в них і раніше.
У лютому 2016 року ПРООН оголосило
тендер на закупівлю препаратів для хворих
на вірусні гепатити, серед яких уперше є інноваційний засіб лікування — Софосбувір.26
У результаті хворі на гепатит С отримають
можливість лікування своєї хвороби за кошти
бюджету.
Однією з причин здешевлення закупівель
стали договори напряму з виробниками, а не
з фірмами-посередниками. Передача державних закупівель міжнародним організаціям також уможливила здійснення контролю за регіональними закупівлями.27
Відповідно до планів міжнародні організації будуть проводити закупівлі лікувальних
засобів до 2019 року. Після цього за закупівлі
повинен буде знову відповідати уряд. Для роз23

http://www.apteka.ua/article/359309

24

При цьому, сума зекономлених коштів перевищує
комісію, яку отримують міжнародні організації за
здійснені закупівлі та втрати доходів Державного бюджету з надання податкових пільг при цих
закупівлях.

25

http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160204_d.html

26

http://patients.org.ua/2016/02/05/innovatsijnelikuvannya-gepatitu-s-stane-dostupnim-ukrayin
skim-patsiyentam-vzhe-tsogo-roku/

27

Про плани здійснювати моніторинг цін під час
проведення регіональних закупівель уже наголосив Віталій Шабунін, голова правління «Центру
протидії корупції».

2015–2016 (перша половина)

робки нової системи державних закупівель ліків, яка діятиме після 2019 року, МОЗ створило
робочу групу за участі Європейської комісії.

1.4. Як підсумок: реформу варто

ефективніше впроваджувати

На жаль, у 2015 році не було забезпечено
права пацієнтів на отримання якісної медичної
допомоги. Рівень доступності допомоги знизився внаслідок різкого скорочення купівельної спроможності населення. Протягом більшої частини року залишались невирішеними
проблеми доступності медичних препаратів
для вразливих груп пацієнтів. Разом із тим урядом було вжито ряд фрагментарних кроків, які
дозволяють більш оптимістично дивитись на
дотримання прав пацієнтів у майбутньому.
Зокрема, йдеться про перехід до закупівель
медичних препаратів міжнародними організаціями, що уможливить усунення корупційної
складової із процесу закупівель. Це, у свою
чергу, вивільняє кошти для придбання ліків
у більшому обсязі за той самий виділений бюджет, а також для придбання медичних препаратів, які раніше не було можливості купувати
за кошти Державного бюджету. Тому вразливі
групи пацієнтів уже у 2016 році повинні отримати кращий доступ до лікування. Підвищенню
рівня доступу до медичних препаратів також
сприятиме перехід на довгострокові контракти із виробниками ліків.
Разом із тим політичне протистояння між
МОЗ та Комітетом з питань ОЗ у Верховні Раді
не дозволило ухвалити розроблений Міністерством пакет законопроектів, упровадження
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якого дало б можливість досить швидко підвищити ефективність системи ОЗ і поліпшити
якість наданої допомоги. Йдеться, передусім,
про автономізацію медичних закладів та перехід на фінансування за принципом оплати послуг. А тому:
•• Уряду варто забезпечити ухвалення в парламенті пакету законопроектів з автономізації медичних закладів та переходу фінансування за принципом оплати медичної
допомоги;
•• відповідно до ухвалених законопроектів
медичні заклади повинні стати державними або комунальними некомерційними
(неприбутковими) підприємствами. При
цьому потрібно визначити стислий термін (не пізніше січня 2018 року) для проведення такої реорганізації;
•• призначення керівників медичних закладів має відбуватись на конкурсній основі.
Крім того, уряду варто більш ретельно здійснювати впровадження ухваленої Національ
ної стратегії у сфері прав людини28. Йдеться,
зокрема, про чіткі плани дій щодо забезпечення права людини в сфері охорони здоров’я.
Так, потрібно внести зміни до ст. 49 Конституції
України щодо надання безоплатної допомоги
та скорочення мережі медичних закладів.
У цьому контексті важливим є ухвалення
гарантованого пакету медичної допомоги, яка
буде надаватись за кошти бюджету всім верствам населення, а також додаткового пакета
допомоги для вразливих груп населення.
28

На час складання Доповіді уточнювались рекомендації щодо внесення змін до Плану дій від
платформи «Уповноваженого та представників
громадянського суспільства» (від ред. А. Р.).
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Розділ 2
Право пацієнтів на доступ до ліків:
жити не можна померти
1

2.1. Опис проблеми

1

Н

езважаючи на те, що право на безкоштовне лікування гарантоване Конституцією України, сьогодні, за даними Державної
служби статистики України, в нашій державі
80% мешканців міста та 82% мешканців села не
можуть придбати потрібні ліки через їх високу
вартість. Третина сімей, у яких з’являється тяжкохворий пацієнт, відразу потрапляє за межу
бідності через високу вартість лікування.
Щодня від нестачі ліків помирає близько
1600 українців — відповідно до статистичної
інформації, наданої БФ «Пацієнти України» на
запит Державної служби статистики України,
щодо кількості померлих за окремими причинами смерті у 2014 році та січні–вересні
2015 року.
У квітні 2014 року Урядом України було введено податок на ліки у розмірі 7%, що значно
знизило доступність лікарських засобів для
населення. Про те, наскільки держава нехтує
життям та здоров’ям пацієнтів, виразно свідчить наступна ситуація. У листопаді 2015 року
Міністерство фінансів України, проводячи податкову реформу, заклало збільшення податкової ставки на ліки до 20%, а — це означає,
що дозволити собі медикаменти могли б ви1
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ключно найбагатші люди в Україні. БФ «Пацієнти України» запустив широку інформаційну
кампанію у засобах масової інформації та соціальних медіа, завдяки чому вдалося відстояти
існуючу податкову ставку на рівні 7% та не підвищувати ціни на ліки.
Держава щороку критично недофінансовує сферу охорони здоров’я, тим самим прирікаючи тисячі пацієнтів на життя без ліків,
що для багатьох із них означає неминучу
смерть.
У 2016 році Міністерство фінансів України
заклало рівно наполовину урізаний бюджет
на лікування тяжкохворих українців — це
означає, що половина з них не доживе до кінця року. Наприклад, програма забезпечення
ліками хворих на вірусні гепатити профінансована на 9,4% від потреби, програма хворих
на туберкульоз — на 35,1%, програма хворих
на ВІЛ/СНІД — на 24,8%, програма хворих
на дорослу гемофілію — на 27,1%. Це означає, що із таким фінансуванням у 2016 році
ліки отримає лише 1 з 10 хворих на гепатит,
1 з 4 хворих на ВІЛ і кожен третій, хворий на
туберкульоз.
Наразі в нашій державі мають поширення
три не визнаних на офіційному рівні епідемії —
ВІЛ, туберкульозу та гепатиту. З надзвичайно
низьким фінансуванням тяжкохворих пацієнтів ці епідемії не зупинити. Під загрозою опи-
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ниться життя не лише хворих, але й здорових
українців.
Україна багато років поспіль є першою
в Європі за темпами поширення ВІЛ. У нашій
державі ця епідемія розпочалася в 1987 році.
Від того часу, лише за офіційними даними,
СНІД забрав 39 085 життів, і це без урахування
АР Крим, Донецької та Луганської областей.
Україна посідає перше місце серед країн
Європи за темпами поширення гепатиту С.
На диспансерному обліку в нашій державі перебувають 73 тис. хворих на вірусний гепатит С, із них не менше 40 тис. потребують негайного лікування. Проте, всупереч офіційним
даним щодо поширеності інфекції на рівні 3%,
за даними Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД
в Україні, ця цифра перевищує 8% (тобто понад
3,5 млн українців). Незважаючи на вражаючу
статистику, до 2012 року в Україні не було Державної програми лікування та профілактики
вірусних гепатитів.
У 2014 році Україна увійшла до п’ятірки
країн світу з найвищим рівнем захворювано
сті на мультирезистентний туберкульоз. За даними МОЗ, в у нашій державі на обліку стоїть
близько 31 тис. хворих на туберкульоз. Щороку близько 40 тис. українців вперше отримують цей діагноз — у середньому 110 випадків
щодня. За даними ВООЗ, в Україні за 2014 рік
від туберкульозу померло 5700 людей.
Для порівняння, у Німеччині, де вдвічі більше
населення, від цього захворювання померло
330 людей.
У 2014 році фактично було провалено тендерні закупівлі ліків і вакцин. Картельні змови
й кулуарні домовленості, блокування закупівель через Антимонопольний комітет, «ексклюзиви» на продаж і використання «компанійпрокладок» між МОЗ та виробниками надавали
можливість протягом останнього десятиріччя
нечистим на руку чиновникам наживатися на
людських життях в Україні. Нічого не змінила
Революція Гідності: тендери Міністерства охорони здоров’я лишилися ласим шматком для
влади, і навіть Міністр Майдану Олег Мусій не
зміг протистояти цим правилам гри.
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Яскравим прикладом цього є ситуація із
фармацевтичною компанією «Вектор-фарма»,
яка отримала 100% передоплату на поставку АРВ-препаратів у кінці 2014 року. Проте
навіть через півроку тяжкохворі українці їх
не мали. Компанія просто вкрала ці кошти,
а 30 тисяч ВІЛ-інфікованих залишилися без
лікування.
Загалом, на національних закупівлях медичних препаратів, за даними СБУ, відмивалося 40% коштів.
Ті ліки, що закупляються за державний
кошт, часто не доходять до кінцевого споживача — пацієнта. Недобросовісні лікарі нерідко
повторно продають придбані державою лікарські засоби в аптеках при лікарнях або напряму тяжкохворим українцям.
Окрім того, в Україні багато потрібних ліків залишаються недоступними, оскільки через надмірну зарегульованість та корумпованість ринку іноземні виробники просто не
хочуть реєструвати свої препарати в Україні.
Фактично весь фармацевтичний ринок між
собою поділили декілька дистриб’юторів, які
щороку наживаються на життях тяжкохворих
українців. Через це багато пацієнтів стають
«контрабандистами», незаконно везучи потрібні медичні препарати з-за кордону. Станом на 11.04.2016 у нашій державі зареєст
ровано 12 622 тис. найменувань лікарських
засобів у той час, як у тій же Франції —
майже 16 тис.
На низку препаратів масового споживання
ціни в Україні значно вищі, ніж у сусідніх державах. Наприклад, у Грузії та в Угорщині ціни
нижчі середньому в 2–2,5 рази.
Станом на сьогодні жоден українець не
може розраховувати на дотримання своїх прав
на безкоштовне лікування та безкоштовні ліки.
Держава своєю бездіяльністю та корумпованістю чиновників фактично порушує усі права пацієнтів на доступ до безкоштовних ліків.
Наразі реформа системи охорони здоров’я —
найбільш затребувана та найбільш очікувана
в Україні.
17
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2.2. Реформа системи охорони здоров’я
Описана вище ситуація наочно доводить
необхідність глибокої реформи системи охорони здоров’я.
Команда БФ «Пацієнти України» стала провідною силою і координатором розробки «Національної стратегії реформування системи
охорони здоров’я в Україні на період 2015–
2020 років». Над документом працювали міжнародні та українські експерти, представники
МОЗ, Всеукраїнського лікарського товариства,
Світового банку, ВООЗ, МФ «Відродження».
Стратегія розрахована на найближчі 5 років
та ставить за мету докорінне змінення пострадянської системи охорони здоров’я на сучасну,
яка зможе забезпечити якісну медицину для
пацієнтів України.
Стратегія була презентована в більшості
регіонів України, де експерти, лікарі та лідери
громадської думки мали змогу запропонувати свої ідеї й бачення, частина з яких знайшла
відображення в Стратегії. Проте через відсутність політичної волі, кулуарні домовленості
та небажання щось змінювати розроблена
стратегія «застрягла» на етапі реалізації.

Передача закупівель ліків міжнародним
організаціям — єдина зміна в системі
охорони здоров’я
Передача державних закупівель ліків міжнародним організаціям — це найбільше досягненням БФ «Пацієнти України» у 2015 році.
Уже близько 10 років громадські організації
та активісти в Україні намагалися подолати
корупцію при закупівлях життєво важливих
препаратів за допомогою громадського моніторингу та щорічної публікації даних.
У 2014 році по-перше, удвічі виросли ціни
на медикаменти, а по-друге, на державних тендерах ціни на деякі препарати завищено до
300%. Тоді тендерні закупівлі ліків та вакцин
було провалено. Повністю вивести закупівлі
медичних препаратів із МОЗ та передати їх між18

народним організаціям — це те нестандартне
рішення, яке дозволило нам зруйнувати корупційні схеми та забезпечити тисячі пацієнтів
потрібними та якісними ліками. Незалежні міжнародні організації контролюватимуть якість
продукту та шукатимуть найвигіднішу ціну для
України по всьому світу.
Понад рік БФ «Пацієнти України», Центр
протидії корупції та сотні активістів боролися
за те, щоб діти та дорослі із важкими захворюваннями вчасно отримували потрібні ліки, щоб
викоренити корупцію, яка з року в рік панує
в Міністерстві охорони здоров’я на державних
тендерах, щоб закуплені препарати були справді якісними. Акції під МОЗ та Кабміном, перемовини із народними депутатами та чиновниками, сотні статей у медіа — все заради того,
щоб тяжкохворі українці отримували потрібні
ліки вчасно, а гроші припинили осідати в кишенях чиновників. Спочатку при партнерській
підтримці було розроблено Проект концепції
реформування системи державних закупівель
лікарських засобів, проведено робочі зустрічі
та обговорення, розроблено законопроекти.
У Верховній Раді голосування законопроектів
блокувала фармацевтична мафія, реєструючи
ряд «альтернативних» законопроектів.
19 березня 2015 року сталася безпрецедентна подія — Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволив Міністерству охорони здоров’я використовувати спеціалізовані
міжнародні організації під час закупівель ліків
та вакцин за державний кошт.
Завдяки спільним діям пацієнтських та антикорупційних організацій, представників громадськості та добросовісних народних депутатів і чиновників МОЗ, яких не поглинула
корупційна система, Україні вдалося досягти
єдиної зміни в системі охорони здоров’я за
увесь час незалежності — провести реформу
сфери закупівель лікарських засобів.
У законі закладено можливості зниження
ціни на ліки. Наприклад, міжнародні організації
не платитимуть ні ПДВ, ні імпортного збору, що
як мінімум на 12% знижує ціну медикаментів.
Дуже часто українські волонтери та тяжкохво-

Наразі такі організації, як ПРООН, ЮНІСЕФ,
Crown Agents закупляють ліки для українських
пацієнтів за кошти державного бюджету-2015
за 12 програмами, серед яких: вакцинація, ВІЛ/
СНІД, туберкульоз, гепатити, онкологія, дитяча
гемофілія, орфанні захворювання на загальну
суму більше 2,197 млрд грн.
Остаточною перемогою стала Постанова
Кабміну, відповідно до якої усі закупівлі ліків за
19 програмами у 2016 році передані міжнародним організаціям.
Результати закупівель ліків через міжнародні організації довели свою ефективність.
Загалом за програмами лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, дитячої та
дорослої онкології, гемофілії, а також вакцин
зекономлено 790 млн грн у порівнянні з закупівлями МОЗу 2014 року. Крім того, міжнародні
організації отримали бюджет на 13% менший,
аніж МОЗ минулого року (в доларовому еквівалентів). В таких умовах їм вдалося закупити лікарських засобів на 55% більше, ніж минулого
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Більше 8 місяців БФ «Пацієнти України»
боровся проти блокування цієї ідеї всередині
Кабміну і МОЗу. Саме стільки часу відповідні
відомства розробляли підзаконні акти, спеціально затягуючи час, щоб не купити ліки для
тяжкохворих українців через міжнародні організації. Наша організація ініціювала зустрічі
з МОЗ та міжсекторальними органами, проводила акції прямої дії під Кабміном (наприклад,
«4 млрд пирога для МОЗ», «100 л чорнила для
Яценюка і Ко»), декілька прес-конференцій та
десятки аналітичних експертних матеріалів.
Саме публічністю, спільними зусиллями пацієнтської спільноти та широкою інформаційною
кампанією нам вдалося досягти результату.

року. В конкретних цифрах це становить майже 80 мільйонів таблеток.
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рі українці змушені незаконно завозити ліки
з-за кордону, оскільки життєво необхідні препарати просто не зареєстровані в Україні. Законом передбачено, можливість міжнародних
організацій закупляти потрібні лікарські засоби, використовуючи процедуру пришвидшеної реєстрації, поставляти їх в Україну. Це значно розширює доступ пацієнтів до новітнього
лікування.
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Разом:

1 423 594 200 2 059 741 000 102 844 646,28 89 482 004,50

Великим здобутком міжнародних організацій є те, що нарешті вдалося зруйнувати монополію на фармацевтичному ринку. 40% тендерів виграли виробники ліків, що і стало однією
з основних причин зниження ціни. Також міжнародним організаціям вдалося закупити якісні генеричні препарати, що використовуються
у всьому світі. Крім того, є абсолютно ідентичні
препарати, які закуповувало і МОЗ, і міжнародники. Більш того, мова йде не тільки про одних
і тих же виробників, але і про одних і тих же
постачальників. Різниця ціни за один і той же
флакон, куплений МОЗ і міжнародними організаціями може різнитися до 60%.

Реформа системи охорони здоров’я
розпочалася в Одеській області
Оскільки ліки закуповуються за кошти державного бюджету, а розповсюджуються ліки
безпосередньо на місцях, то корупція в Україні
існує на двох рівнях: при держзакупівлях і в лікарнях. Дуже часто недобросовісні лікарі по19
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вторно продають ліки, які закупила держава.
Саме тому пацієнти практично ніколи не отримують потрібних медикаментів безкоштовно.
Корупцію на державному рівні ми змогли
подолати, передавши закупівлі лікарських засобів міжнародним організаціям. Корупцію на
місцевому рівні повинні подолати самі пацієнти, відстоюючи свої права в лікарнях.
У 2013 році після численних пацієнтських акцій Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова підписала наказ МОЗ № 561 від 27.06.2013 р.,
який зобов’язує всі медустанови публікувати
інформацію про залишки ліків. Головна мета —
забезпечити безкоштовний доступ до тих препаратів, які вже закупила держава.
У 2015 році в Одеській області стартував пілотний проект «Нова система охорони здоров’я
України — від Одеси до всієї країни», який передбачав створення он-лайн платформи із інформацією про залишки безкоштовних ліків у кожній
лікарні. Сотні препаратів, оплачених державою,
доступні для лікування хворих. Фактично будьякий пацієнт зможе зайти на сайт, ввести назву
своєї лікарні і подивитися, чи є потрібні ліки
на складі, або ввести назву лікарського засобу
і побачити у якому закладі охорони здоров’я він
є в наявності. Коли робився облік усіх медпрепаратів, у лікарнях знайшлися, наприклад кілограми вати, кілометри бинтів, — все те, що пацієнти змушені були закуповувати за свої гроші.
З ініціативи громадської організації
БФ «Пацієнти України» за підтримки Одеської
ОДА вперше в Україні стали відкритими списки
безкоштовних медпрепаратів, наявних у кожному лікарському закладі Одеської області.
Для того, щоб пацієнти повторно не купували ці
ліки, подібну ініціативу потрібно втілити в кожному регіоні України. Офіційна інформація
про залишки лікарських засобів оновлюється
щотижня на порталі liky.odesa.ua. Цей портал
створений у партнерстві команд Одеської обласної державної адміністрації та БФ «Пацієнти України» за сприяння Міжнародного Фонду
«Відродження» задля того, щоб кожен мешканець Одеської області міг перевірити, які ліки
він може отримати від держави безкоштовно.
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Розуміючи, що, скоріш за все, не кожен пенсіонер матиме змогу користуватися онлайнресурсом, керівництво ОДА зобов’язало медичні заклади розміщувати таку інформацію
в друкованому вигляді біля реєстраційного
вікна і приймальних відділень та постійно її
оновлювати. Спеціально для громадських організацій, активістів і керівників управлінь охорони здоров’я фахівці Одеської ОДА спільно
з БФ «Пацієнти України» розробили покрокову
інструкцію, як розкрити списки ліків у вашій
області (за прикладом реалізації ініціативи
в Одеській області).
Наразі на сайті представлено 88 лікарень
Одеської області районного та обласного значення. За півроку існування сайт liky.odesa.ua.
відвідали більше 12 тисяч користувачів. В квітні відбувся круглий стіл, під час якого БФ «Пацієнти України» презентував оновлений ресурс.
Тепер на сайті інформація щодо залишків ліків
у кожній з лікарень оновлюється із мінімальним людським втручанням та автоматично
синхронізується з базами бухгалтерського обліку в лікарнях. Крім того, запрошені фахівці
пояснили активістам з різних регіонів України,
як можна втілити цю ініціативу у їхній області
та які ресурси для цього потрібні. Наразі цю
ініціативу продовжують Рівненька та Вінницька області.
Важливим результатом є те, що в червні
Міністерство охорони здоров’я видало наказ
№ 509 від 02.06.2016 р., який зобов’язує керівників обласних управлінь охорони здоров’я
забезпечити розміщення на офіційних сайтах
інформації про наявність ліків, закуплених за
державний кошт.

Дерегуляція фармацевтичного ринку
в Україні як спосіб зробити ліки
доступними для пацієнтів
Необхідність дерегуляції фармацевтичного
ринку зафіксовано в Коаліційній Угоді та Програмі дій Уряду. Україна вже взяла на себе
міжнародні зобов’язання у сфері дерегуляції,
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адже відповідні положення зафіксовано в Угоді про Асоціацію України з ЄС та в низці інших
документів.
Наразі в Україні, щоб зареєструвати препарат, потрібно щонайменше рік та величезні кошти на хабарі. У нашій державі з року в рік вимагалися додаткові дозволи та ліцензії, щоб на
цьому могли заробляти чиновники. У результаті — багато життєво важливих лікарських
засобів просто відсутні в Україні, адже деякі
компанії, які виробляють ліки в Європі чи США,
не готові платити хабарі, щоб зайти на ринок
України, роками доводити якість препаратів,
яка вже давно визнана в інших цивілізованих
країнах. Особливо це стосується ліків не «масмаркету», а окремих хвороб, як, скажімо, ниркова недостатність, онкологія тощо. В Україні
ціни на деякі препарати у 2–3 рази вищі, ніж
у сусідніх країнах.
Корупційні схеми, висока вартість ліків,
відсутність потрібних лікарських засобів
в Україні — усі ці проблеми можна вирішити
дерегуляцією обігу фармацевтичної продукції.
БФ «Пацієнти України» розробили та презентували широкому загалу Концепцію дерегуляції обігу фармацевтичної продукції в Україні. Вона передбачає, зокрема, скасування
дублюючих дозвільних процедур, визнання
препаратів, що мають відповідні сертифікати
якості та зареєстровані у країнах з високими
регуляторними нормами (США, країни ЄС),
спрощення регулювання, скорочення відповідних строків та максимальну прозорість усіх
процесів, пов’язаних з регулюванням ринку
ліків. Розроблена Концепція повністю гармонізована із законодавством Європейського
Союзу. Наразі вже відбулися громадські обговорення Концепції з усіма профільними організаціями, бізнес-асоціаціями та експертним
середовищем. БФ «Пацієнти України» разом
із партнерськими організаціями розробляє
законопроекти для подальшого їх прийняття
та спрощення процедур, що допоможе зробити медичні препарати більш доступними для
тисяч пацієнтів.
20 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив
постанову № 312, якою запровадив спрощену
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реєстрацію ліків з країн з високими регуляторними нормами таких як США, Швейцарія,
Австралія, Японія та країни ЄС. Наступним кроком мало стати ще більше спрощення процедур реєстрації, скасування непотрібних ліцензій та дозволів, які створювалися для ручного
регулювання ринку та отримання хабарів чиновниками. Урядовий законопроект № 4484,
який передбачав дерегуляцію ринку ліків
було зареєстровано в Раді 20.04.2016 року.
Проте вже за тиждень Міністерство охорони
здоров’я так змінило цей документ, що фактично обмежило будь-яку конкуренцію на ринку
ліків та нівелювало саму ідею дерегуляції. Далі
почали з’являтися альтернативні законопроекти та пропозиції окремих депутатів, покликані
захистити існуючий порядок на ринку та створити ще більші перешкоди для потрапляння
препаратів в Україну.
Після акції «Зруйнуємо фармацевтичну завісу» та звернень пацієнтських організацій за
дорученням Прем’єр-міністра було проведено
низку нарад з експертами та громадськістю,
наслідком яких став новий текст законопроекту, який не містить корупційних складових.
Саме цей законопроект підтримала Верховна
Рада підписав Президент України.

2.3. Право на ліки хворих
на вірусні гепатити

Незважаючи на те, що, за оцінками експертів, в Україні приблизно 8% населення інфіковано вірусними гепатитами, епідемію на
державному рівні відмовляються визнавати.
Ще 4 роки тому в Україні не було навіть державної програми лікування гепатиту С. Про
безкоштовні ліки, які мала б гарантувати держава, хворі навіть не мріяли.
У 2013 році сотні пацієнтів вийшли під Кабмін з акцією «Приречені». Тоді в результаті
проведення акції та широкої медійної кампанії вперше в Україні було прийнято Державну
цільову програму профілактики, діагностики
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та лікування вірусних гепатитів і МОЗ за державний кошт закупило пегельовані інтерферони. І хоча в світі вже існують більш інноваційні
методи лікування гепатиту С, навіть ці, закуплені державою препарати врятували сотні життів
і стали справжнім проривом у боротьбі з епідемією гепатиту в Україні.
Проте, досягнувши успіху в забезпеченні
пацієнтів такими важливими ліками, БФ «Пацієнти України» стикнувся з новою загрозою:
одна з фармацевтичних компаній вийшла на
державні тендери із препаратом, який не пройшов клінічних випробувань, а, отже, міг неабияк зашкодити здоров’ю тяжкохворих українців.
Через те, що було оприлюднено цю інформацію, фармацевтична компанія подала позов до
суду на представників організації. У результаті
препарат було заборонено відповідним наказом МОЗ і не допущено до участі в тендерах,
а активістів нашої організації рішенням суду
визнано невинними.
У 2015 році в Україні зареєстровано інноваційний препарат для лікування гепатиту С — Совалді і єгипетський генерик Гратеціано. Софосбувір має ряд переваг порівняно
з пегельованими інтерферонами, які використовували досі: значно скорочено курс лікування — 12 тижнів замість 48, а результативність
цього лікування становить 92% (замість 50%
результативності лікування пегельованими інтерферонами). Крім того, компанія-виробник
погодилася надати спеціальну ціну для України, за рахунок чого вдасться охопити лікуванням більш число пацієнтів лікуванням.
Завдяки адвокаційній діяльності активістів та пацієнтів Україна отримала спеціальну
ціну на препарат Софосбувір. У Європі курс
лікування гепатиту С коштує близько 80 тис.
доларів, у 2015 році подібне лікування обійдеться бюджету Україні майже у 100 разів
дешевше.
За цим успіхом стоять незламне бажання
жити, протестні акції, на які виходили сотні
пацієнтів, багатоетапні переговори з компанією-виробником із залученням представників
МОЗ і пацієнтської спільноти. У 2016 році ін22
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новаційний препарат «Софосбувір» закупили
міжнародні організації за державний кошт ціною 1460 доларів за курс, що в 63 рази дешевше від ціни, за якою ці ліки продаються у США.
Державна цільова програма профілактики,
діагностики та лікування вірусних гепатитів
2013–2016 років закінчується в цьому році.
Саме тому у Всесвітній день боротьби з гепатитом БФ «Пацієнти України» та 42 громадські
організації звернулися до Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана та в. о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун із відкритим зверненням, закликаючи продовжити
соціальну програму лікування вірусних гепатитів. Варто зазначити, що у 2012 році, коли
не було Державної програми, переважна більшість українців із гепатитом С не могли собі
дозволити лікування через його високу вартість. Наприклад, курс терапії пегільованими
інтерферонами становив близько 15 тисяч доларів. Після запровадження програми, через
державні оптові закупівлі вартість курсу лікування за один рік знизилася в три рази — до
5 тис доларів за курс. Сьогодні через ефективну організацію закупівель ліків через міжнародні організації, Україна закупила пегільовані
інтерферони за ціною близько 2500 доларів за
курс, що на 35% дешевше, ніж це зробило МОЗ
у 2014 році.

2.4. Гроші на ліки для тяжкохворих пацієнтів
БФ «Пацієнти України» цілеспрямовано
та систематично бореться за забезпечення лікарськими засобами усіх пацієнтів. Організації
вдалося домогтися збільшення державного
бюджету на закупівлю ліків. Якщо у 2014 році
бюджет МОЗ на закупівлі медичних препаратів становив 1,9 млрд грн, то завдяки спільним
зусиллям пацієнтської спільноти та народних
депутатів, акцій прямої дії, таких як «Вбивчий
бюджет», нам вдалося збільшити цю суму вдвічі. У 2015 році держава виділила на лікування
тяжкохворих пацієнтів 3,9 млрд грн.
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Проте державне фінансування закупівлі
ліків на 2016 рік не було збільшено: залишилось на рівні минулого року — 3,9 млрд грн.
Цих коштів катастрофічно не вистачає навіть
для половини тяжкохворих українців. Зважаючи на девальвацію гривні, зростання кількості хворих, прогрес епідемій на лікування
потрібно, за оцінками МОЗ, щонайменше
8,1 млрд грн. Це означає, що життєво необхідні препарати не отримують: 9 з 10 хворих на
гепатит, 3 з 4 ВІЛ-інфікованих, 3 з 4 хворих на
туберкульоз.
Не менш вражаючі цифри недостатнього
забезпечення ліками хворих на дитячу та дорослу онкологію, гемофілію, муковісцидоз
та інші важкі захворювання. Пацієнти провели
декілька акцій під МОЗ, Кабміном, Мінфіном
та Адміністрацією Президента із вимогою не
«списувати» тяжкохворих українців і не прирікати їх на смерть.

2.5. Рекомендації
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Міністерству фінансів України, Міні
стерству охорони здоров’я України:
1. Перерозподілити кошти в Бюджеті України на 2016 рік і задовольнити заявлену
потребу МОЗ у ліках для тяжкохворих
українців у розмірі 8,1 млрд грн.
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2. Виконати свої зобов’язання перед міжнародною спільнотою і закласти у Державний бюджет на 2016 рік кошти у розмірі
1 408 808,8 тис. грн на закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів
у рамках загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та 603 842,2 тис. грн в рамках програми протидії ТБ, а також передбачити
фінансування в обсязі 11 млн грн для забезпечення доступу 7300 осіб з синдромом залежності від опіоїдів до препаратів замісної підтримувальної терапії.
3. Ініціювати розробку механізму реімбурсації на державному рівні — найбільш
сучасного та ефективного механізму
забезпечення пацієнтів лікарськими
засобами.
4. Сприяти розробці та затвердженню законопроектів, які сприятимуть дерегуляції обігу фармацевтичної продукції
та доступності лікарських засобів.
5. Продовжити Державну програму з профілактики та лікування вірусних гепатитів і Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на
туберкульоз, оскільки обидві Програми
закінчуються у 2016 році.
6. Забезпечити оприлюднення списків залишків ліків, закуплених за кошти державного та місцевого бюджетів, зробити
їх відкритими та уможливити онлайн-доступ до них.
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Розділ 3
Права пацієнтів
з орфанними захворюваннями

1

3.1. Законодавче визначення

1

О

рганізація EURORDIS вважає, що існує
5–7 тисяч рідкісних (орфанних) хвороб,
на які страждає 6–8% мешканців Єврозони.
У дитячих стаціонарних відділеннях перебуває
понад 52% дітей зі спадковими захворюваннями. У 65% випадків такі хвороби мають інвалідизуючий перебіг, у 50% випадків констатується несприятливий прогноз щодо життя.
У 35% випадків ці захворювання стають причиною смерті впродовж першого року життя,
в 30% — у віці до 5 років. У кожного другого
хвороба супроводжується моторною, сенсорною, інтелектуальною недостатністю, у кожного п’ятого — хронічним больовим синдромом.2
15 квітня 2014 року в Україні було прийнято
Закон № 1213-VII, згідно з яким Держава взяла
на себе обов’язок безперебійного та безо
платного забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
необхідними для лікування цих захворювань
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання.
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Через рік (15 квітня 2015 року) на виконання вимог зазначеного закону набула чинності
Постанова КМУ № 160 від 31.03.2015 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального
дієтичного споживання». Зокрема, Постанова № 160 передбачала визначення видатків
у Державному бюджеті України на відповідний
рік, а обласним та Київській міській державним
адміністраціям — розроблення та затвердження заходів щодо забезпечення хворих.
Незважаючи на те, що положення зазначеної Постанови КМУ № 160 є досить невизначеними, громадським організаціям вдалося домогтися певного прогресу в отриманні
фінансування на забезпечення громадян, що
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального
дієтичного споживання.
Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» згідно з бюджетною
програмою за КПКВК 2301400 «Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру» Міністерству охорони здоров’я
України передбачено поточні видатки в сумі
3 949 019,0 тис. грн., що порівняно з граничними обсягами видатків, врахованими в бюд
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жетному запиті на 2016 рік, збільшено на
468 577,4 тис. грн. Ці додаткові видатки в розмірі 468 577,4 тис. грн. передбачено для централізованої закупівлі лікарських засобів, в тому
числі для лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання в сумі 357 400,0 тис. грн.
Зазначені видатки на 2016 рік передбачено розподілити за такими напрямками:
•• «централізована закупівля медикаментів
для дітей, хворих на муковісцидоз» у сумі
32 227,7 тис. грн;
•• «централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на фенілкетонурія»
у сумі 15 994,8 тис. грн;
•• «централізована закупівля медикаментів
для громадян, які страждають на легеневу
гіпертензію» у сумі 76 176,3 тис. грн;
•• «централізована закупівля медикаментів
для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз» у сумі 26 433,9 тис. грн;
•• «централізована закупівля медикаментів
для громадян, які страждають на хворобу Гоше» у сумі 74 635,8 тис. грн;
•• «централізована закупівля медикаментів
для громадян, які страждають на мукополісахаридоз» у сумі 32 227,7 тис. грн;
Слід звернути увагу, що фінансування передбачене лише для обмеженої кількості нозологій, у той час як громадяни, у яких діагностовано більше ніж 200 інших рідкісних хвороб,
залишаються без жодної державної допомоги.
На виконання зазначеної Постанови КМУ
№ 160 в 2015 році обласними адміністраціями
було ухвалено місцеві програми щодо забезпечення орфанних хворих на 2016 рік. Слід
зазначити, що деякі програми носять відверто
бюрократичний характер, особливо ті, в яких
передбачено створення комісій для розробки
заходів. Зокрема, кількість членів комісії у Вінницькій області становить 17 осіб, трохи менше, ніж хворих із рідкісними хворобами на всю
Вінницьку область. На сьогодняшній день громадські організації відслідковують стан прийняття, виконання та фінансування зазначених
програм.
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Для прикладу ми наводимо зміст програм
та стан їх реалізації за деякими областями
та нозологіями.

Вінницька область
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
1. Створити при Департаменті охорони
здоров’я та курортів облдержадміністрації
профільну комісію з визначення необхідності в призначенні, відміні, перерозподілі
лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального дієтичного
споживання, що закуповуються за рахунок
коштів державного, обласного бюджетів,
а також інших джерел, не заборонених законодавством, громадянам, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання.
2. Розробити проект обласної програми
«Збереження здоров’я громадян — жителів Вінницької області — запорука сталого
економічного розвитку регіону на 2016–
2020 рр.».
3. Під час розробки проекту обласної програми «Збереження здоров’я громадян — жителів Вінницької області — запорука сталого
економічного розвитку регіону на 2016–
2020 рр.» врахувати обсяг фінансування
за рахунок коштів обласного та місцевого
бюджетів, для забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання з урахуванням
прогнозованого обсягу їх забезпечення за
рахунок коштів державного бюджету на
майбутній рік.
4. Забезпечити ведення реєстрів пацієнтів,
хворих на рідкісні (орфанні) захворювання
згідно з Переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення
тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затвердженим наказом МОЗ України
25
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від 27 жовтня 2014 року № 778, у закладах
охорони здоров’я відповідного профілю
за місцем проживання або лікування таких
громадян з щорічним оновленням.
5. Під час підготовки проектів місцевих бюджетів уживати заходів щодо врахування потреб
хворих на рідкісні (орфанні) захворювання
у лікарських засобах та відповідних харчових продуктах для спеціального дієтичного
споживання та забезпечувати фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів,
а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги, з урахуванням обсягів державного
бюджету на дану мету та фінансових можливостей місцевих бюджетів, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від
31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».
6. Забезпечити ведення (згідно з вимогами
МОЗ України) обліку лікарських засобів
і харчових продуктів та надавати до профільного Міні
стерства звітну інформацію
із зазначенням найменувань та кілько
сті виданих лікарських засобів і харчових
продуктів згідно з реєстром громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, у визначеному МОЗ України
порядку.

Дніпропетровська область
Обласна програма
«Здоров’я Дніпропетровщини
на період 2015–2019 роки»
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
1. Забезпечити ведення реєстрів пацієнтів,
хворих на рідкісні (орфанні) захворювання,
згідно з Переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення
тривалості життя хворих або їх інвалідиза26

ції, та для яких існують визнані методи лікування, затвердженим наказом МОЗ України
від 27 жовтня 2014 року № 778, у закладах
охорони здоров’я відповідного профілю
за місцем проживання або лікування таких
громадян з щорічним оновленням.
2. Під час підготовки проектів місцевих бюджетів уживати заходів щодо 100% врахування потреб хворих на рідкісні (орфанні)
захворювання у лікарських засобах та відповідних харчових продуктах для спеціального дієтичного споживання та забезпечувати
фінансування за рахунок коштів місцевих
бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги, з урахуванням їх забезпеченості за рахунок державного та обласного
бюджетів відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2015 року
№ 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» (Постанова № 160).
3. Надавати до департаменту охорони здо
ров’я облдержадміністрації щорічно звіт
про стан забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.
4. Створити при департаменті охорони
здоров’я облдержадміністрації обласну комісію для визначення необхідності
в призначенні, відміні, перерозподілі лікарських засобів і відповідних харчових
продуктів для спеціального дієтичного
споживання.
5. Забезпечувати щорічне формування по
треб і контроль за медикаментозним за
безпеченням пацієнтів, хворих на рідкісні
(орфанні) захворювання в рамках виконання заходів обласної програми «Здоров’я
населення Дніпропетровщини на період
2015–2019 роки» за рахунок коштів облас-

2015–2016 (перша половина)

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ З ОРФАННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

ного бюджету та за рахунок централізованих надходжень — за кошти державного
бюджету.

5. Забезпечити диспансерним наглядом громадян, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання.

6. Забезпечити ведення обліку лікарських засобів і харчових продуктів та надавати до
МОЗ України звітну інформацію із зазначенням найменувань та кількості виданих
лікарських засобів і харчових продуктів
згідно з реєстром громадян, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання, у визначеному МОЗ України порядку.

6. Здійснювати аналіз стану забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами, що закуповуються за рахунок коштів державного,
обласного та місцевих бюджетів і в межах
бюджетних призначень, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Житомирська область
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
1. Сформувати реєстр громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно з переліком (наказ МОЗ України від 27.10.2014 № 778, зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 13 листопада
2014 р. за № 1439/26216).
2. Провести обрахунки потреб на здійснення
заходів щодо безперебійного і безоплатного забезпечення громадян, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами
для спеціального дієтичного споживання
на наступний рік.
3. Передбачити видатки на фінансування
здійснення безперебійного і безоплатного
забезпечення громадян, які страждають на
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання в місцевих бюджетах з урахуванням фінансових
можливостей бюджетів.
4. Уживати заходів щодо безперебійного
і безоплатного забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими
продуктами територіальними і спеціалізованими закладами охорони здоров’я, закуплених з урахуванням фінансових можливостей державного та місцевих бюджетів.

7. Активізувати інформаційно-просвітницьку
роботу серед населення щодо профілактики, своєчасного виявлення та лікування рідкісних (орфанних) захворювань.
За отриманою інформацією, на закупівлю ліків
в 2016 році в м. Житомирі та області для хворих
на фенілкетонурію передбачено видатки в розмірі 2980 тис. грн.

Закарпатська область
Основні завдання Програми
1. Впровадження розроблених стандартів діагностики, лікування і профілактики рідкісних захворювань.
2. Забезпечення хворих життєво-необхідними
препаратами (у тому числі лікарськими засобами для специфічної етіопатогенетичної
корекції), лікувальними сумішами та продуктами харчування для своєчасного і довгострокового лікування хворих з РЗ.
3. Організація реабілітації для хворих РЗ
у створених спеціалізованих реабілітаційних центрах.
4. Впровадження заходів соціальної адаптації
хворих на РЗ (забезпечення допомоги соціальних працівників хворим з РЗ для їх рівного доступу до якісної освіти, інтегрованого
навчання та інших сфер соціального життя).
5. Організація системи трирівневої профілактики — преконцепційної (первинної), медичної (вторинної) та попередження клініч27
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них проявів РЗ за рахунок неонатального
скринінгу, адекватної реабілітації (третинна
профілактика), медико-генетичного консультування і пренатальної діагностики з метою попередження народження дітей з РЗ.
6. Здійснення заходів з розповсюдження знань серед населення щодо причин
виникнення, клінічних проявів та шляхів
попередження РЗ.
Фінансове забезпечення Обласної про
грами забезпечення жителів області, які
страждають на рідкісні (орфанні) захво
рювання, лікарськими засобами та від
повідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання на
2016–2020 роки (тис. грн.)

давством, у тому числі гуманітарної допомоги, за місцем проживання або стаціонарного лікування.
2. Забезпечити передбачення видатків під
час планування прогнозованих показників
місцевих бюджетів на відповідний рік для
здійснення лікування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального
дієтичного споживання.
3. Утворити у лікувально-профілактичних закладах відповідних комісій для прийняття
рішення про необхідність забезпечення,
продовження або припинення забезпе-

Кошти на виконання програми

2016

2017

2018

2019

2020

Усього витрат на виконання програми

Усього

8500,0

8500,0

8500,0

8500,0

8500,0

42 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÐÐ Обласний бюджет

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

37 500,0

ÐÐ Місцеві бюджети

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

у тому числі:
ÐÐ Державний бюджет

Кіровоградська область
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення громадян, які страж
дають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального
дієтичного споживання.
1. Забезпечити безперебійне і безоплатне лікування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного
споживання, що закуповуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, а також інших
джерел, не заборонених чинним законо28

чення громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок
коштів двох місцевих бюджетів, а також
інших джерел, не заборонених чинним законодавством, у тому числі гуманітарної
допомоги.
4. Під час формування місцевих бюджетів передбачати видатки на фінансування заходів
щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального
дієтичного споживання з урахуванням фінансових можливостей бюджетів.
Наприклад, у рамках виконання програми на
закупівлю препарата «Креон 10000» для дітей,

2015–2016 (перша половина)

хворих на муковісцидоз, було виділено з обласного бюджету — 74,5 тис. грн, з місцевих
бюджетів — 82,2 тис. грн.

Львівська область
Прийнято Регіональну програму з покращення
медичної допомоги хворим з легеневою гіпертензією на 2015–2017 роки.
Зокрема, реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення таких основних
заходів:
•• розробка і представлення керівництву
облдержадміністрації та обласної ради
Регіональної програми з покращення медичної допомоги хворим з легеневою гіпертензією на 2015–2017 роки;
•• моніторинг захворюваності та ведення
реєстру хворих з ЛАГ у Львівській області;
•• здійснення закупівлі необхідної кількості
лікарських засобів (силденафілу та ілопросту) для лікування хворих з ЛАГ;
•• забезпечення специфічним лікуванням
всіх хворих з ЛАГ, згідно з реєстром;
•• покращення якості та тривалості життя
хворих з ЛАГ.

Полтавська область
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
План заходів щодо забезпечення громадян
області, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання:
1. Забезпечення обліку хворих на орфанні
захворювання. Протягом І півріччя 2016 р.
Райдержадміністрації та рекомендовано
міськвиконкомам.
2. Забезпечити своєчасне виявлення пацієнтів з орфанними захворюваннями. Протя-

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ З ОРФАННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

гом 2016 р. Райдержадміністрації та рекомендовано міськвиконкомам.
3. При формуванні бюджету передбачити
видатки на фінансування забезпечення
лікарськими засобами та дієтичним харчуванням хворих на орфанні захворювання
в амбулаторних і стаціонарних умовах. Під
час формування бюджету на 2016 рік. Райдержадміністрації та рекомендовано міськвиконкомам.
4. Проводити роботу із залучення додаткових джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги,
для лікування хворих з орфанними захворюваннями. Протягом 2016 р. Райдержадміністрації та рекомендовано міськ
виконкомам.

Рівненська область
ЗМІСТ ЗАХОДІВ
1. Створити та вести реєстр громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.
2. Щороку проводити обрахунки потреби
в лікарських засобах і харчових продуктах
для спеціального дієтичного споживання
громадянами, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання.
3. Передбачати видатки на забезпечен
ня громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання в місцевих
бюджетах з урахуванням фінансових можливостей бюджетів.
4. Здійснювати аналіз та уживати заходів
щодо безперебійного і безоплатного забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими
засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.
29
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5. Забезпечити диспансерним наглядом громадян, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання.
6. Активізувати інформаційно-просвітницьку
роботу серед населення щодо профілактики, своєчасного виявлення та лікування рідкісних (орфанних) захворювань.
На забезпечення громадян, хворих на муковісцидоз, з обласного бюджету виділено
800 тис. грн.

(органних) захворювань», за рахунок ко
штів місцевого бюджету.
7. Забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації заходів щодо організації забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного
споживання.

Чернігівська область
Тернопільська область
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
1. Створити електронний реєстр хворих,
які страждають на орфанні захворювання,
із забезпеченням його функціонування,
доповнення та корегування.
2. Проводити ретроспективний аналіз даних
захворюваності на орфанні захворювання
з визначенням вікових груп населення, відповідно до результатів вищезазначеного
аналізу.
3. Забезпечити в повному обсязі охоплення
диспансерним спостереженням усіх дітей
і підлітків району із затримкою росту, відповідно до діючих протоколів надання медичної допомоги, з обов’язковим контролем
стану зон росту.
4. Придбати реактиви для скринінгового обстеження населення на орфанні захворювання.
5. Впровадити сучасні методи лабораторної
діагностики орфанних захворювань.
6. Забезпечити лікарськими засобами та від
повідними харчовими продуктами для
спеціального споживання на орфанні захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 27.10.2014 року № 778
«Про затвердження переліку рідкісних
30

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
1. Забезпечити безперебійне і безоплатне лікування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного
споживання, що закуповуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, а також інших
джерел, не заборонених чинним законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги, за місцем проживання або стаціонарного лікування.
2. Створити при Управлінні охорони здоров’я
обласної державної адміністрації обласну
комісію з організаційно-методичної та консультативної діяльності щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів державного
бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги.
3. Створити при виконкомах міських рад Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук, Чернігова та райдержадміністраціях міські (районні) комісії для прийняття рішення про
необхідність забезпечення, продовження
або припинення забезпечення громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для
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спеціального дієтичного споживання, що
закуповуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, у тому числі
гуманітарної допомоги.
4. Створити обласний, міські, районні реєстри пацієнтів, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, забезпечити їх ведення та постійне оновлення.
5. Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, вузьких спеціалістів з питань надання медичної допомоги
на рідкісні орфанні захворювання шляхом
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад та на курсах підвищення кваліфікації.
6. Під час формування місцевих бюджетів
передбачати видатки на фінансування
заходів щодо забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання
з урахуванням фінансових можливостей
бюджетів.
Для прикладу наводимо розміри фінансу
вання, передбаченого на 2016 рік у різних
областях для хворих на муковісцидоз:

Харківська
На безкоштовні рецепти для дітей виділено
534,6 тис. грн, для дорослих — 179,1 тис. грн.
На закупівлю ліків в 2016 році у м. Харкові
для хворих на фенілкетонурію передбачено
видатки в розмірі 1,200 тис. грн.

Сумська (місцеві бюджети)
Сумський р-н — 14 931 грн; м. Суми —
375 535,83 грн; Охтирський р-н — 43 751 грн;
Конотопський р-н — 55 192,45 грн.

Волинська
З обласного бюджету виділено 316 400 грн.
при потребі в 3 093 050 грн.

ПРАВА ПАЦІЄНТІВ З ОРФАННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Івано-Франківська
Прийнятого Програму «Здоров’я населення
Прикарпаття на 2013–2020 рр.».
Виділено 220 000 грн. на придбання ліків
хворим дітям.

Миколаївська
На потреби хворих м. Миколаїв виділено
21 796 грн.

Херсонська
На потреби хворих дітей м. Херсон виділено 101 580 грн, 33 000 грн — на потреби дорослих хворих.

Хмельницька
З обласного бюджету на потреби хворих виділено 500 000 грн.

Черкаська
На закупівлю ліків у 2016 році в м. Черкаси
для хворих на фенілкетонурію передбачено
видатки в розмірі 1,500 тис. грн.

3.2. Перелік рідкісних захворювань
Як уже зазначалося, за даними EURORDIS
у світі виявлено близько 5–7 тисяч рідкісних
хвороб, у той час як у 2015 році в Україні була
офіційно визнана 171 нозологія.
Включення хвороби до офіційного переліку
в Україні передбачає розробку стандартів медичної допомоги та затвердження клінічного
протоколу лікування, розрахунок вартості лікування та фінансування.
Відповідно до Наказу № 778 у редакції
від 04.03.2016 р. «Про затвердження пере
ліку рідкісних (орфанних) захворювань»
перелік було переглянуто та доповнено
85 захворюваннями. Чинна редакція Переліку містить 256 рідкісних (орфанних) захворювань із зазначенням кодів Міжнародної ста31
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тистичної класифікації хвороб та споріднених
проблем охорони здоров’я — МКХ-10.
Протягом 2015–2016 років МОЗ було підготовлено та затверджено уніфіковані клінічні
протоколи лікування мукополісахаридозу І, ІІ
та ІІІ типу, хвороби Гоше, фенілкетонурії та легеневої гіпертензії, бульозного епідермолізу.
Наразі розробляються протоколи щодо ферментнозамісної терапії хвороби Фабрі та Помпе, муковісцидозу.

3.3. Питання отримання соціальних пільг
21.01.2015 року було прийнято Постанову
КМУ № 10 «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень
функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку
повторного огляду».
У Переліку, затвердженому зазначеною Постановою, для осіб, хворих на рідкісні (орфанні) генетичні захворювання, що потребують
постійної специфічної обов’язкової терапії,
III (третя) група інвалідності встановлюється
без зазначення строку повторного огляду.
До прийняття Постанови № 10 від 21.01.2015
року більшість громадян, хворих на орфанні
захворювання, були змушені проходити щорічні освідчення для підтвердження інвалідності.
Крім того, для підтвердження групи інвалідності хворим необхідно було надавати виписку про проходження стаціонарного лікування.
Зважаючи на рідкісний характер хвороб, проходити стаціонарне лікування в медичних закладах таким хворим майже неможливо.

Так, пацієнтка, інвалід 2 групи з дитинства
з діагнозом муковісцидоз, що є невиліковною
хворобою, була позбавлена в 2015 році соці
альної допомоги внаслідок пропуску стро
ку щорічного огляду, який було пропущено
у зв’язку з відсутністю виписки зі стаціона
32
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ру. У 2015 році в Україні не існувало жодного
медичного закладу, де б дорослі громадяни
після 18 років з діагнозом муковісцидоз мо
гли б отримати стаціонарне лікування.
Відповідно до Наказу МОЗ від 27.10.2014 № 778
муковісцидоз включено до Переліку рідкісних
(орфанних) захворювань, що призводять до
скорочення тривалості життя хворих або
їх інвалідизації та для яких існують визнані
методи лікування.
Таким чином, відповідно до Постанови КМУ
№ 10 від 21.01.2015 року хворій на муковіс
цидоз повинна була бути встановлена від
повідна група інвалідності без зазначення
строку повторного огляду, а отже позбав
лення її права на соціальну допомогу є не
правомірним.
Непоодинокими є випадки порушення
права на соціальну допомогу для тих осіб, які
здійснюють догляд за громадянами, що мають
групу інвалідності.

Так, непрацююча бабуся, що мешкає в Рів
ненській області та доглядає хвору дитину
з діагнозом бульозний епідермоліз, інваліда
І групи, була позбавлена будь-яких соціаль
них виплат по досягненні дитиною 18 років.
Хвороба є прогресуючою, із часом вимагає все
більших витрат та зусиль від осіб, які опіку
ються хворим.
Місцевий орган Управління у справах соці
ального забезпечення відмовився надавати
будь-яку допомогу по догляду за інвалідом,
мотивуючи це тим, що дитина досягла
18-річного віку.
Отже, було порушене право особи на отри
мання компенсації за надання соціальних
послуг, передбачене Законом України «Про
соціальні послуги» та Постановою Кабіне
ту Міністрів України від 29 квітня 2004 року
№ 558 «Про порядок призначення та випла
ти компенсації фізичним особам, які нада
ють соціальні послуги».
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3.4. Питання оплати ліків
У 2016 році здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних
із цим послуг, буде здійснено у повному обсязі відповідно до розпорядження КМУ від
04.11.2015 № 1396-р «Про закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних
з цим послуг із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».
Зокрема, від 2015 року закупівля лікарських
засобів для орфанних хворих була передана
міжнародним організаціям. ПРООН (Програма
розвитку ООН), що опікується цим напрямком,
уже уклала договори на постачання ліків на загальну суму 364 184 дол. США.3
За кошти Державного бюджету проводяться
закупівлі лікарських засобів і харчових продуктів для спеціального та дієтичного харчування
для дітей, хворих на такі орфанні захворювання, як хвороба Гоше, первинні (вроджені) імунодефіцити, муковісцидоз, фенілкетонурія.
2015 року вперше були виділені кошти на
забезпечення лікуванням пацієнтів із такими
рідкісними захворюваннями, як хвороба Фаб
ре і Помпе.4
03 квітня 2015 року, із дня опублікування Наказу МОЗ України «Про внесення змін
до наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 26 квітня 2011 року № 237» від
18.12.2014 № 967, набули чинності зміни до
Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів (надалі — Порядок
ввезення), затвердженого наказом МОЗ України від 26.04.2011 року № 237. Як наслідок,
від 03 квітня 2015 року збільшено перелік випадків, коли незареєстровані лікарські засоби
можна ввозити на митну територію України
без права реалізації. Відтепер незареєстровані
лікарські засоби можуть також імпортуватись
в Україну для лікування рідкісних (орфанних)
захворювань за рішенням МОЗ України. Це по3
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ложення стосується лише лікарських засобів,
розроблених виключно для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування на
території США або держав — членів ЄС, незалежно від того, чи зареєстровані вони як лікарські засоби компетентними органами США
або ЄС, чи ні.
Ввезення зазначених вище незареєстрованих в Україні лікарських засобів може
здійснюватись за окремим рішенням МОЗ
України.5
Слід зазначити, що незважаючи на певний
прогрес у забезпеченні громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, реальний обсяг забезпечення становить близько 40–50% від потреби за вищезазначеними
нозологіями. Наприклад, хворі на спінальну
м’язову атрофію гостро потребують державної
допомоги: для підтримання життя їм необхідне
спеціальне обладнання для пересування, підтримання дихання, а також медикаментозне
лікування.
Відсутність фінансування для більшості пацієнтів має трагічні наслідки. Так, у 2015 році
у віці 27 років у Києві померла пацієнтка з діаг
нозом пароксизмальна нічна гемоглобінурія,
частота виникнення такої хвороби дорівнює
1 : 500000.
Крім того, низка хвороб ще не внесена до
переліку рідкісних. Хворі на торсіонну дистонію, цистиноз залишаються поза увагою спеціалістів МОЗ, і їх сім’ї змушені боротися з хворобою наодинці.

3.5. Рекомендації
1. Передбачити в Законі України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік»
кошти для повного забезпечення
орфанних хворих життєво необхідними
препаратами з урахуванням індексу ін5
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фляції та ризиків валютних курсів. Для
цього слід передбачити додаткове фінансування існуючих програм (хвороба
Гоше, мукополісахаридоз, фенілкетонурія, гемофілія, муковісцидоз) та поширити їх на дорослих з орфанними
захворюваннями (старших 18 років).
Передбачити фінансування хворих
на ті орфанні захворювання, що
на сьогодні не отримують жодного
фінансування, такі як: спінальном’язова атрофія, цистиноз, торсіон
на дистонія.
2. Затвердити постановою КМУ порядок
ведення державного реєстру громадян,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.
3. Надати розпорядження до МОЗ України
розробити та затвердити клінічні про
токоли лікування рідкісних (орфанних)
захворювань.
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4. Прийняти окрему Постанову на виконання Закону України від 28 грудня 2014 року № 73-VIII від 28 грудня
2014 року № 73-VIII, якою передбачити
звільнення від додаткового імпортного
5% збору на препарати для лікування
орфанних захворювань та на дієтичне
лікувальне харчування — 10%, що включені до Переліку препаратів для хворих,
які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, затвердженого МОЗ.
5. На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних
лікарських засобів шляхом здійснення
державних закупівель із залученням
міжнародних закупівельних організацій)» від 17.02.2015 року № 2150 визначити та затвердити Постановою КМУ
перелік орфанних препаратів за поданням МОЗ.
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Розділ 4
Право позбавлених волі
на охорону здоров’я
1

4.1. Законодавство

1

Д

о останнього часу ступінь законодавчого забезпечення права ув’язнених на
охорону здоров’я був надзвичайно низьким,
що призводило, за умови абсолютного дотримання чинного законодавства, до відсутності
навіть мінімального рівня надання медичної
допомоги для осіб, які перебувають в умовах
фізичної ізоляції.
Загальновідома вимога — бути оглянутим
лікарем від початку позбавлення волі — так
і лишилася не реалізованою в чинному законодавстві. Ст. 212 нового Кримінального процесуального кодексу (далі — КПК), яка вимагає
від правоохоронних органів, відповідальних
за охорону затриманих осіб, швидкого надання необхідної медичної допомоги і належної
реєстрації медичним персоналом будь-яких тілесних ушкоджень і погіршення стану здоров’я
затриманої особи, все ж ясно не гарантує затриманій особі право бути оглянутим лікарем,
у тому числі за своїм вибором. Конфіденційність медичних оглядів та документації в ізоляторах тимчасового тримання Національної
поліції як не забезпечувалася раніше, так і не
забезпечується зараз.
1

Розділ підготовлено Євгеном Захаровим, ГО «Харківська правозахисна група».

Певним чином поліпшили ситуацію щодо
права засуджених на охорону здоров’я зміни
до Кримінально-виконавчого кодексу (далі
КВК), ухвалені 7 квітня 2014 року. Засудженому гарантується право на вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у тому числі за власні кошти. Засуджені,
які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,
можуть за їх письмовою згодою пройти курс
лікування.
Засуджені, які тримаються в колоніях мінімального рівня безпеки, на дільниці соціальної реабілітації колоній середнього рівня
безпеки або у виховній колонії, отримали
додаткову можливість короткочасного виїзду за межі колонії для одержання медичної
допомоги, якщо така допомога не може бути
надана на території відповідного місця позбавлення волі, що сприятиме значному поліпшенню з погляду своєчасності, так і з точки
зору якості.
Частина 5 ст. 116 КВК України по-новому
формулює порядок звернення засуджених за
наданням медичної допомоги. Засудженому
надано право звертатися за консультацією
і лікуванням до закладів охорони здоров’я,
що мають відповідну ліцензію Міністерства
охорони здоров’я України, надають платні медичні послуги та не віднесені до управління
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центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Оплата таких послуг і придбання потрібних ліків здійснюється
засудженим або його рідними та близькими
за рахунок власних коштів. Консультування
та амбулаторне лікування в таких випадках
проводиться в медичних частинах колоній за
місцем відбування покарання під наглядом
персоналу медичної частини. У разі необхідності засуджений має право отримувати медичну допомогу і лікування в умовах стаціонару, в тому числі платні медичні послуги за
рахунок особистих грошових коштів чи коштів
рідних та близьких. Підставою для отримання
такої медичної допомоги є угода про надання медичних послуг, укладена між закладом
охорони здоров’я та рідними чи близькими
або захисником засудженого, його законним
представником.
Режим перебування засуджених на стаціонарному лікуванні в закладах охорони
здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, визначається законодавством. Ця норма підкреслює, що медичний
заклад має бути незалежним від адміністрації
установи: незалежні медичні працівники матимуть більші можливості щодо належного і неупередженого надання допомоги.
Слід також відзначити нову редакцію ст. 24
КВК, згідно з якою народні депутати, їхні помічники, журналісти (не більше двох) та лікарі
(не більше трьох), а також члени спостережних
комісій можуть безперешкодно заходити до
установ виконання покарань (далі — УВП) без
попередження, зустрічатися із засудженими
сам на сам, мати доступ до їхньої документації,
проводити фото- та відеозйомку. Як показав
досвід, такі візити до УВП уможливлюють громадський контроль над діями адміністрації.
Зазначені зміни до КВК були підтверджені
новою редакцією Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (наказ
Міністерства юстиції України № 2186/5 від
29.12.2014 р.)
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Але зрозуміло, що забезпечити належне
медичне обслуговування лише прийняттям закону неможливо. Необхідне адекватне застосування нових положень КВК України, що буде
суттєво залежати від волі керівництва Державної пенітенціарної служби України (далі ДПтСУ)
та адміністрації установ.
У законі задекларовано, що охорона здо
ров’я засуджених забезпечується системою
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних
та платних форм медичної допомоги. Але ці
декларації не мають свого втілення у дійсність.
Фактично охорона здоров’я засуджених зводиться до періодичних медичних оглядів,
які є неефективними, та констатації деяких захворювань.
На сьогодні стан забезпечення права засудженого на медичну допомогу залишається
на дуже низькому рівні. Основними недоліками в організації охорони здоров’я є неукомплектованість штату медичних працівників,
недостатня кількість необхідних ліків, несвоєчасне виявлення, діагностика та профілактика захворювань, незабезпечення належного
лікування у слідчих ізоляторах осіб, хворих
на туберкульоз, інші інфекційні хвороби осіб,
які страждають психічними розладами. Однією з причин такого становища є брак фінансування кримінально-виконавчих установ,
який призводить до неукомплектування медичних частин установ необхідним обладнанням, ліками, технікою та кваліфікованим
персоналом.

4.2. Захворюваність та смертність
в установах ДПтСУ

Про неналежний стан медичного обслуговування в колоніях свідчить те, що рівень захворюваності в’язнів на психічні та соматичні
захворювання та смертності від цього серед
в’язнів є дуже високим.
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Протягом 2015 року в установах ДПтСУ померло 510 осіб, із них у слідчих ізоляторах — 103 особи. Загальна чисельність осіб, хворих на активну
форму туберкульозу, у 2016 році дещо зросла, як
і незначно зросло число ВІЛ-інфікованих в’язнів.
Детальніше дані про захворюваність і смертність в установах Державної пенітенціарної
служби подано в таблиці2:
Показники
Число осіб у місцях позбавлення волі
Померло
ÐÐ на 1 тис. ув’язнених
Хворих на туберкульоз в активній формі
ÐÐ на 1 тис. ув’язнених
ВІЛ-інфікованих
ÐÐ на 1 тис. ув’язнених
*

Адекватна медична допомога повинна бути
невідкладною, коли людина, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі (колонії), має
важке захворювання, що входить до «Перелі-

1.1.2004

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

1.1.2015

1.1.2016

191 677

154 029

147 112

126 937

73 431 (89 000*)

69 997

824

1169

1 021

911

792

510

4,30

7,59

6,94

7,18

10,79 (8,9*)

7,29

9080

4822

немає даних

4135

2160

2210

47,37

31,31

немає даних

32,58

29,42

31,57

1 917

6910

6957

7348

4135

4145

10,0

44,9

47,3

57,9

56,31

59,22

Орієнтовні дані з урахуванням установ на окупованій території Донбасу.

4.3. Проблеми надання медичної допомоги
в установах ДПтСУ

2

На жаль, у місцях позбавлення волі переважає байдуже ставлення до тих ув’язнених, які
страждають на важкі хвороби. У кращому разі їх
відправлять в одну з медичних установ ДПтСУ.
Однак там часто не створено можливостей для
належної медичної допомоги, і тоді, відповідно
до закону, ув’язнений має бути переведений
до цивільної лікарні для адекватного лікування. Проте адміністрація пенітенціарної установи звичайно прагне цього не робити, і змусити
її до відповідних дій може тільки рішення ЄСПЛ
про тимчасові заходи згідно з правилом 39
Регламенту ЄСПЛ. Це рішення зобов’язує державу перевести хворого ув’язненого до профільної загальноцивільної лікарні. Адвокати
2

ХПГ та інших організацій підготували кілька десятків заяв про застосування Правила 39 у подібних випадках, і рішення ЄСПЛ про тимчасові
заходи завжди виконувалися.

Олександр Букалов. Діяльність кримінально-виконавчої системи України в 2015 році. Доступно за
посиланням:
http://ukrprison.org.ua/articles/1453132032

ку захворювань, які є підставою для подання
в суди матеріалів для звільнення від подальшого відбування покарання» (далі — «Перелік
захворювань»). «Перелік захворювань» головним чином містить невиліковні захворювання, і, більше того, в термінальній стадії. У таких
випадках відсутня можливість зберегти людині
життя навіть за наявності найсучасніших методів діагностики й лікування. Фактично існує
практика звільнення людей, коли вони знаходяться вже в передсмертному стані. З огляду
на тривалість судових процедур звільнення від
подальшого відбування покарання, видається,
що таку людину потрібно звільняти невідкладно після діагностування подібного захворювання (стану здоров’я). Ситуація ускладнюється
ще й тим, що навіть у разі надходження до суду
подання про звільнення через хворобу, суд
у багатьох випадках виносить рішення про відмову. Такі випадки нерідко закінчуються тим,
що ув’язнений вмирає в колонії.
Нова редакція «Переліку» ще гірша, ніж
стара редакція, яка була невиправдано жорстокою. У новій редакції скорочено перелік
хвороб нервової системи (не внесено судинні
37

Розділ

захворювання), органів кровообігу, органів
дихання, органів травлення і нирок. Серед хвороб кістково-м’язової системи та сполученої
тканини в новому переліку залишили тільки
високу ампутацію верхніх або нижніх кінцівок
або поєднання високих ампутацій однієї верхньої і однієї нижньої кінцівок. Новий «Перелік»
не відповідає жодним міжнародним нормам,
є жорстоким й антигуманним.
Відповідно до позиції Верховного Суду
України при вирішенні питання про звільнення
суд, крім лікарського висновку, повинен ураховувати тяжкість вчиненого злочину, поведінку
засудженого під час відбування покарання,
ставлення до праці (урахування цієї обставини
вважаємо особливо необґрунтованим щодо
людей, які страждають на важкі захворювання,
через які вони за станом здоров’я не здатні до
праці), ступінь його виправлення та інші обставини. Не маючи будь-яких обмежень щодо
ухвалення рішень з приводу звільнення особи через хворобу, в деяких випадках суди по
кілька разів відмовляють у задоволенні таких
подань адміністрації колонії стосовно людини,
що фактично перебуває на межі життя і смерті,
в більшості випадків за відсутності необхідної
медичної допомоги та догляду. Таким хворим
потрібна не тільки медична, але й паліативна
допомога, надання якої взагалі не передбачено в місцях позбавлення волі.
Ще одним специфічним випадком порушення права на охорону здоров’я є ненадання
медичної допомоги затриманим та особам, що
перебувають під вартою, які вживають наркотики і мають залежність від них. Для тих із них,
які є пацієнтами ЗПТ, це порушення полягає
у перериванні цієї терапії під час їх тримання
як в ІТТ, так і в СІЗО. Особам з цієї групи, які на
момент затримання не були пацієнтами ЗПТ,
але перебували у стані абстиненції, повинна
бути надана медична допомога відповідно до
медичних Протоколів надання наркологічної
медичної допомоги (детоксикація). Незважаючи на наявність спеціального нормативного
акта, яким передбачено порядок забезпечення безперервності ЗПТ у разі затримання особи та ув’язнення її під варту, на практиці нена38
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дання медичної допомоги такого роду є досить
частим явищем і в окремих випадках призводить до летальних наслідків.
Ще більш проблемною є ситуація для тих,
хто страждає на важке захворювання, і, ще до
винесення вироку судом, перебуває в СІЗО.
Хоча можливість їх звільнення від покарання
передбачена тією ж самою ст. 84 КК України,
реалізація положень цієї статті на практиці
є вкрай проблематичною. На відміну від ситуації для осіб, які вже відбувають покарання
і для яких передбачено процедуру звільнення, підслідних і підсудних, що страждають на
важку хворобу, відсутня Постанова Пленуму
Верховного Суду України, якою б було надано
рекомендації судам із цього питання. Так чи
інакше, звільнення осіб через хворобу під час
кримінального провадження до вступу вироку
в законну силу є винятком. Проблема ускладнюється тим, що СІЗО загалом гірше забезпечені медичним персоналом, приміщеннями
та спеціальним обладнанням, ніж установи виконання покарань.
Гострі питання виникають у разі необхідності надання медичної допомоги, а в окремих
випадках, і догляду особам, які страждають на
важкі захворювання, при їх переведенні з одного місця утримання під вартою до іншого.
Ця проблема посилюється не тільки неналежними умовами перевезення, а й недоступністю для будь-яких службовців особової справи
разом з медичними документами такої людини
до того, як її доставлять у пункт призначення.
Негативним ефектом такої нормативної заборони на доступ до особистої справи засудженого є неможливість внесення до його медичних документів інформації про надану йому
в дорозі медичну допомогу, і, отже, практично
унеможливлює (крім невідкладних випадків
наявності загрози для життя такої особи) і саме
надання необхідної медичної допомоги.
Окрему проблему також становить підпорядкованість медичних працівників СІЗО
та виправних установ їх адміністраціям, що неминуче призводить до ситуацій внутрішнього
конфлікту інтересів, пов’язаного з «подвійним

2015–2016 (перша половина)

статусом» цих працівників (одночасно медпрацівника й офіцера пенітенціарної служби), і,
відповідно, створює перешкоди в їх діяльності
з надання медичної допомоги особам, які тримаються під вартою. Ми вважаємо за необхідне
перепідпорядкувати медичну службу установ
виконання покарань Міністерству охорони
здоров’я України, як це неодноразово рекомендувала Рада Європи.
У разі виявлення в засудженого тілесних
ушкоджень медичний працівник має негайно
повідомити керівництво УВП і скласти довідку
у трьох примірниках, у якій детально описати
характер ушкоджень, їх розміри та розташування. Два примірники довідки долучаються
до матеріалів особової справи та медичної
карти № 025/о, а третій примірник видається особисто засудженому. Однак ця норма не
відображає міжнародні стандарти стосовно
фіксації тілесних ушкоджень3, а саме: у разі виявлення у засудженого фізичних ушкоджень
має складатися медичний рапорт, зміст якого
повинен містити:
1) твердження засудженого, які стосуються
медичного обстеження (включаючи опис
ним його стану здоров’я, а також будьякі твердження щодо неналежного по
водження);
2) вичерпний опис об’єктивних медичних показників;
3) міркування медичного працівника з огляду
на твердження засудженого та об’єктивні
медичні показники, а також обґрунтування
того, чи є між ними відповідність.
Додатково до медичного рапорту складається карта тілесних ушкоджень, у якій позначається їх розташування, а також здійснюється
їх фотографування. Знімки та карта тілесних
ушкоджень повинні додаватися до рапорта.
Після складання медичного рапорта його копії
та копії додатків обов’язково мають направлятися до відповідних органів прокуратури (стан3

Човган В. Право на належне медичне обслуговування. // «Дотримання прав людини в пенітенціарній системі України». — Харків: Права людини,
2015. — С. 213–229.
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дарти вимагають відправки до незалежного
органу розслідування в Україні, однак наразі
створення такого органу лише планується).
Дуже важливо, щоб ці документи надсилалися
незалежно від бажання засудженого чи адміністрації установи виконання покарань протягом трьох діб. Усі медичні обстеження мають
проводитися поза межами чутності і, якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному
конкретному випадку, поза межами видимості
немедичного персоналу. Засуджений повинен
мати доступ до рапорта та додатків до нього,
а також мати можливість знімати копії.
Такі стандарти були висловлені у п. 53 Другої Загальної доповіді Європейського комітету
запобігання катуванням (далі — СРТ) 1992 року
(Ref.: CPT/Inf (92) 3); Третьої Загальної доповіді
1993 року (Ref.: CPT/Inf (93) 12), найбільш комплексно вони були викладені у Загальній доповіді СРТ 2013 року (CPT/Inf (2013) 29).
Проблемою є доступ самого засудженого
до інформації про власне здоров’я. За усталеною практикою довідки про звільнення від
роботи за станом здоров’я, рецепти та інша медична документація на руки засудженим не видаються: вони мають право зберігати при собі
лише свій вирок. Ця практика суперечить стандартам СРТ і низці рішень Європейського суду
з прав людини, який вважає порушенням ст. 34
Конвенції відсутність можливості засудженого
надсилати Суду копії документів, зокрема, медичних, тобто це визнається порушення правила про співпрацю держав-учасників Конвенції з Європейським судом.

4.4. Захист права засуджених
на медичну допомогу:
конкретні випадки

Харківська правозахисна група постійно
отримує від ув’язнених скарги на відсутність
належної медичної допомоги та ініціює правові процедури, спрямовані на захист цих прав
у національних судах та Європейському суді
39
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з прав людини. Нижче подаються деякі приклади, які ілюструють викладені вище проблеми.

Справа К. проти України
08.09.2012 р. пані К. була затримана працівниками міліції за підозрою в розповсюдженні наркотичних засобів, після до чого до неї
було застосовано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою в Одеському слідчому
ізоляторі. Вироком Малиновського районного суду м. Одеси 16 вересня 2013 року К. була
визнана винною у придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту та з метою збуту,
схилянні до вживання наркотичних речовин,
порушення адміністративного нагляду і засуджена до остаточного покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 19.10.2014 р. вирок залишено без змін.
05.10.2014 р. пані К. прибула до Збаразької
виправної колонії № 63.
За весь час перебування в колонії пані К.
не було забезпечено належного лікування,
хоча відповідно до Переліку захворювань, які
є підставою для подання до суду матеріалів
про звільнення засуджених від подальшого
відбування покарання (додаток 2 до «Поряд
ку організації надання медичної допомоги
засудженим до позбавлення волі», затвер
дженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерством охорони здоров’я
України № 1348/5/572 від 15.08.2014 р.),
пані К. страждає на захворювання, які вхо
дять до зазначеного Переліку та ст. 84 КК
України. Проте адміністрація колонії за на
явності підстав до цього, не зверталась до
суду з поданням про звільнення пані К. від
подальшого відбування покарання через
хворобу.
У зв’язку з поданням касаційної скарги на
вирок від 16 вересня 2013 року на підставі постанови від 10.03.2015 р. Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кри40

мінальних справ пані К. вибула з колонії до
Київського слідчого ізолятора на період розгляду скарги.
Після звернення пані К. до адвоката, останнім було направлено 28.04.2015 р. запит до
Київського слідчого ізолятора з проханням надати інформацію про стан здоров’я засудженої
та відповідні медичні довідки.
21.05.2015 р. адвокат отримав відповідь
з медичною довідкою СІЗО, де було зазначено,
що пані К. перебуває на обліку у лікаря-інфекціоніста та лікаря-терапевта медичної частини
установи з такими діагнозами:

ÐÐ ВІЛ-інфекція ІV клінічна стадія, важка імуно
супресія;
ÐÐ орофарингіальний кандидоз;
ÐÐ хронічний гепатит в стадії неясної актив
ності;
ÐÐ C-r colliuteri T3 N0MxII кл. група (злоякісна пух
лина шийки матки);
ÐÐ кісти обох яєчників;
ÐÐ фіброма голосових зв’язок.
Отримує специфічну антиретровірусну те
рапію за схемою відповідно до призначення
лікаря-інфекціоніста.
Рекомендовано консультація лікаря-гінеко
лога в плановому порядку, клініко-лабора
торне дообстеження CD4 — 1 раз на 6 міся
ців, та вірусна нагрузка.
Отже, пані К. хворіє на низку серйозних захворювань, серед яких є ВІЛ ІV клінічної стадії,
що значно ускладнює перебіг інших захворювань, і за такого важкого стану вона утримується не в медичній частині СІЗО, а в камері на загальних умовах.
25.05.2015 р. адвокат подав клопотання про
звільнення пані К. від відбування покарання
через хворобу, яке відповідно до ст. 539 КПК
має розглядатися судом протягом 10 днів.
08.06.2015 р. адміністрація СІЗО надіслала
на ім’я судді, в провадженні якої перебувала
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справа за заявою адвоката пані К., відповідь
на запит про стан здоров’я пані К. Згідно з відповіддю та довідкою СІЗО № 15-10004 стан
здоров’я пані К. розцінюється як середньої
тяжкості з тенденцією до погіршення, що може
призвести до летального кінця, також вказується на необхідність променевого лікування,
яке неможливо забезпечити в СІЗО.
Незважаючи на серйозні проблеми із
здоров’ям у К., Шевченківський районний
суд м. Києва розглянув це клопотання лише
25.06.2015 р., тобто через місяць після його
подачі, провівши лише два судових засідання,
при цьому відмовив у задоволенні клопотання
про звільнення пані К. від відбування покарання через хворобу, навіть без призначення спеціального лікарської комісії, про що клопотався перед судом адвокат.
02.07.2015 р. адвокат надіслав апеляційну
скаргу на ухвалу Шевченківського районного
суду м. Києва від 25.06.2015 р. щодо відмови
у задоволенні клопотання про звільнення пані
К. від відбування покарання через хворобу.
За результатами розгляду апеляційної скарги
в її задоволенні було відмовлено, ухвалу суду
першої інстанції скасовано, а справу направлено в суд першої інстанції для визначення підслідності.
19.08.2015 р. справу направлено до касаційної інстанції для визначення підслідності. Судом
касаційної інстанції у визначенні підслідності
було відмовлено та повернуто справу.
У серпні 2015 року захисником пані К. було
подано доповнення до касаційної скарги через невмотивованість вироку та ухвали апеляційного суду, які ґрунтуються на недопустимих
доказах, та значні порушення процесуального
права. До касаційної скарги також було долучено медичні документи про важкий стан
здоров’я К. та піднято питання про невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості вчинених злочинів та даних про особу засудженої внаслідок суворості.
27.08.2015 р. за результатами розгляду касаційної скарги доводи про невмотивованість
вироку та ухвали апеляційного суду не були за-
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доволені, проте було визнано невідповідність
призначеного покарання ступеню тяжкості
вчинених злочинів та даних про особу засудженої внаслідок суворості й остаточно призначено покарання у вигляді позбавлення волі
на 4 роки та 6 місяців, що на два роки менше,
ніж покарання за вироком.
У листопаді 2015 р. справа про звільнення через хворобу призначена до розгляду
в Шевченківському суді м. Києва. Адвокатом
заявлялись клопотання про необхідність складення висновку спеціальної комісії щодо стану
здоров’я К., але дані клопотання так і не були
розглянуті по суті.
До Пенітенціарної служби та Уповноваженого з прав людини направлялись звернення
про необхідність передачі матеріалів до суду
для звільнення К. через хворобу.
11.12.2015 р. до Галицького районного суду
м. Львова установою виконання покарань
№ 19 подано матеріали про звільнення К. Адвокатом додатково було направлено до даного суду клопотання про те, що згідно зі змінами
в законодавстві про зарахування попереднього ув’язнення до призначеного покарання К.
є такою, що відбула покарання.
25.12.2015 р. суддею Галицького районного суду винесено ухвалу про звільнення
пані К. від відбування покарання через хворобу. 04.01.2016 р. після набрання ухвалою законної сили ухвалою К. була звільнення з Львівського слідчого ізолятора.
30.06.2015 р. до Європейського суду з прав
людини адвокатом було подано заяву в інте
ресах пані К. відповідно до правила 39 Регламенту Суду вжити невідкладних заходів, згідно з яким 01.07.2015 р. Європейським судом
з прав людини вирішено відповідно до правила 39 Регламенту Суду, вказати Уряду України,
що він повинен направити пані К. у терміновому порядку до медичного обстеження та інформувати про стан її здоров’я.
15.07.2015 р. до ЄСПЛ надіслано формуляр
основної заяви щодо ненадання належного
лікування К.
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04.09.2015 р. до ЄСПЛ було подано відомості
про невиконання Урядом України вимог, зазначених у правилі 39, оскільки, всупереч вказівці
Суду направити пані К. в терміновому порядку на медичне обстеження протягом місяця,
остання за цей час була лише оглянута лікарем-гінекологом без використання будь-яких
інструментальних досліджень. Звернута увага
Суду та той факт, що уряд, не беручи до уваги
важкий стан здоров’я, планує транспортувати
К. на значні відстані залізничним транспортом,
а це, за рішенням Суду, є таким, що порушує
ст. 3 Конвенції, а в сукупності з важким станом
її здоров’я є явно небезпечним.

ної установи, де проводиться замісна терапія,
за підозрою у вчиненні пограбування. У той же
день його було доставлено до районного відділу міліції. Відразу після затримання заявник
декілька разів повідомляв працівникам міліції про те, що він є учасником замісної терапії
та повинен регулярно приймати спеціальні
ліки. Того ж дня близько 5 години вечора заявнику надали адвоката з центру безоплатної
правової допомоги. Того ж дня в оселі заявника було проведено обшук. Упродовж обшуку
мати заявника спробувала передати ліки своєму сину через працівника міліції, але той відмовив їй у цьому.

15.09.2015 р. адвокатом повторно направлено звернення до Суду за правилом 39, через
продовження ненадання медичної допомоги
К., оскільки заявника не забезпечено лікуванням наявних у неї захворювань, крім антиретровірусної терапії, її навіть не переведено
до медичної частини СІЗО, і вона продовжує
утримуватись у загальній камері корпусного
відділення, що підтверджується медичною довідкою. Викладено прохання застосувати тимчасові заходи та рекомендувати уряду не транспортувати К. на значні відстані.

24 жовтня заявника було взято під варту
за ухвалою суду. Суд, виносячи таку ухвалу,
не врахував стан здоров’я заявника, також не
було взято до уваги необхідність Заявника регулярно приймати спеціальні ліки. Крім того,
заявника того дня не доставили до медичної
установи, що проводить замісну терапію аби
він мав змогу прийняти необхідні ліки.

18.09.2015 р. Судом було вказано Уряду
України підтвердити забезпечення К. медичною допомогою і той факт, що тимчасові заходи, застосовані 01.07.2015 р., продовжують
діяти та обов’язкові до виконання урядом.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерті заявника. Інформація
про вчинений злочин (доведення до самогубства та злочинна недбалість службової особи)
була внесена до ЄРДР. Упродовж досудового
розслідування слідчий допитав працівників
ІТТ. Також було направлено запити на отримання відео-записів із камер ІТТ. За клопотанням
адвоката проведено допит працівників медичної установи замісної терапії, які були свідками
арешту заявника. Розслідування триває.

30.09.2015 р. було отримано відповідь уряду на лист Суду від 18.09.2015 р. та надіслано
Суду коментар щодо нього.
Листом Суду від 26.11.2015 р. повідомлено про початок комунікації по справі К. проти
України.

Справа А.
Заявник пан А. мав ВІЛ-позитивний статус
і був учасником програми замісної терапії.
23 жовтня його було заарештовано патрульними працівниками міліції на території медич42

Вночі 25 жовтня заявник вчинив самогубство: повісився в туалеті ізолятора тимчасового тримання райвідділу міліції.

Справа С. К.
Пан С. К., 1973 р. н. засуджений відповідно до вироку Апеляційного суду Рівненської
області від 09.07.2008 року за пп. 4,12,13 ч. 2
ст. 115 КК України з призначеним покаранням
у вигляді чотирнадцяти років позбавлення
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волі, яке він відбував у Софіївській виправній
колонії (№ 45).
Під час моніторингової місії у Софіївській
виправній колонії (№ 45) адвокатом було виявлено факт утримання у виправній колонії пана
С. К., який повинен бути звільненим від відбування покарання за станом здоров’я, оскільки
його хвороба належить до переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.
27.04.2015 р. адвокатом було направлено
запит до Софіївської виправної колонії (№ 45)
з проханням надати інформацію про стан
здоров’я засудженого та довідки про діагноз
і лікування.
У відповідь на запит 20.05.2015 р. було повідомлено, що за період відбування покарання
пан С. К. неодноразово перебував на стаціонарному лікуванні з різного роду серйозними
проблемами зі здоров’ям, серед яких:

ÐÐ неспецифічний аорто-артеїт (хвороба
Бюргера);
ÐÐ гострий Q-інфаркт міокарда нижньої стін
ки лівого шлуночка від 03.10.2008 р.;
ÐÐ гіпертонічна хвороба ІІ ст.;
ÐÐ виразкова хвороба шлунка;
ÐÐ помірно виражена склеротична ангіопа
тія сітківки обох очей;
ÐÐ постінфарктний кардіосклероз;
ÐÐ ішемічна хвороба серця та інші хвороби.
З моменту початку відбування покарання
пану С. К. неодноразово проводилось хірургічне втручання з ампутації частин кінцівок.
Станом на сьогодняшній день у пана С. К. високі ампутації ніг на рівні середньої третини
стегон, висока ампутація правої руки на рівні
середньої третини плеча, висока ампутація лівої руки на рівні верхньої третини плеча.
З 24.11.2006 р. пану С. К. встановлена І (перша) група інвалідності Рівненською міжрайонною МСЕК № 1 — довічно.
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29.05.2015 р. адвокатом в інтересах пана
С. К. до Софіївського районного суду Дніпропетровської області подано клопотання про
звільнення пана С. К. від покарання через
хворобу.
24.10.15 р. за клопотанням адвоката суд повторно призначив спеціальну лікарську комісію про медичний огляд пана С. К.
21.12.15 р. за клопотанням адвоката суд
призначив судово-медичну експертизу щодо
наявності у пана С. К. захворювань, які дають
йому змогу звільнення від подальшого відбування покарання, оскільки висновок повторно
призначеної судом спеціальної лікарської комісії був ідентичний попередньому висновку,
у якому говорилося про відсутність перешкод,
пов’язаних зі станом здоров’я пана С. К., щодо
подальшого відбування ним покарання.

Справа Темченко проти України
Заявник, пан Темченко, народився 1942 року
і проживає у м. Кривий Ріг. До затримання працював на посаді ректора державного універ
ситету.
23 вересня 2009 року заявник пройшов
медичний огляд. Ендокринологом було зазначено, що в нього цукровий діабет 2-го типу
та призначено ін’єкції інсуліну. Ендокринолог
також підкреслив, що почати та узгодити курс
лікування інсуліном слід під час стаціонарного
лікування в місцевій лікарні.
29 вересня 2009 року слідчий прокуратури
Дніпропетровської області затримав заявника за підозрою в одержанні хабара на посаді
ректора університету. Його було поміщено
під варту в ізолятор тимчасового тримання
м. Кривий Ріг.
2 жовтня 2009 року Дзержинський районний суд м. Кривий Ріг (далі — районний суд)
обрав заявникові запобіжний захід у вигляді
взяття під варту строком на три місяці, зазначивши, не посилаючись на будь-які конкретні
факти, що заявник може переховуватися від
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правосуддя, перешкоджати слідству або продовжувати свою злочинну діяльність. Суд також вказав на наявність у прокуратури доказів
на підтвердження підозри в одержанні заявником хабарів. Міра запобіжного заходу для заявника подовжувалася декілька разів.
За словами заявника, через відсутність у вікні його камери у СІЗО скла, там була підвищена вологість і спостерігалися перепади температури повітря. Якість харчування у СІЗО була
низькою.
5 жовтня 2009 року після прибуття заявника до СІЗО, його оглянув лікар і, зважаючи
на високий кров’яний тиск, вирішив помістити його до кардіологічного відділення міської лікарні. Того ж дня заявника доставили до
міської лікарні № 3, у якій були кардіологічне
та ендокринологічне відділення. У заявника
було діагностовано ішемічну хворобу серця,
стенокардію, гіпертонічну хворобу (II стадія),
хронічний холецистит (стадія ремісії) та панкреатит (стадія ремісії), цукровий діабет 2-го
типу середньої тяжкості на стадії субкомпенсації, кісту нирки, аденому простати та хронічний
пієлонефрит (стадія ремісії).
29 січня 2010 року слідство у справі заявника було закінчено і справу передано на розгляд до районного суду.
11 лютого та 9 березня 2010 року медична
частина СІЗО повідомила захисника заявника,
що згідно з результатами аналізів діабет та ниркова патологія заявника вимагають обстеження в умовах стаціонару у спеціалізованому
медичному закладі, проте жодних подальших
заходів вжито не було.
Під час попереднього розгляду справи
9 березня 2010 року районний суд залишив
обраний заявникові запобіжний захід без змін
у зв’язку з відсутністю підстав для його зміни.
Суд не встановив строку тримання заявника
під вартою.
31 травня 2010 року заявник передав своє
клопотання про звільнення з-під варти адміністрації СІЗО з проханням переслати його на
розгляд до районного суду. 2 червня 2010 року
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адміністрація СІЗО переслала клопотання.
7 червня 2010 року районний суд відмовив
у задоволенні клопотання, дійшовши висновку, що, будучи звільненим з-під варти, заявник
може вплинути на свідків.
6 серпня 2010 року, 21 і 22 лютого 2011 року
заявник подавав інші клопотання про звільнення з-під варти під підписку про невиїзд або
під заставу. Посилаючись на висновки судовомедичних експертиз, проведених 12 листопада
2010 року і 28 січня 2011 року, він доводив, що
лікування, яке надається йому під час тримання під вартою, є неналежним та що він потребує стаціонарного лікування у спеціалізованому медичному закладі.
У письмових клопотаннях про звільнення
з-під варти заявник стверджував, що стан його
здоров’я несумісний з утриманням під вартою
і оскільки він уже не обіймає посаду ректора,
то не зможе впливати на хід розслідування.
Але районний суд відмовив у задоволенні клопотання, повторно дійшовши висновку, що,
звільнившись з-під варти, заявник зможе впливати на свідків.
Вироком від 23 травня 2011 року районний
суд призначив заявникові покарання у вигляді
п’яти років і двох місяців позбавлення волі за
одержання хабаря. 5 жовтня 2011 року апеляційний суд Дніпропетровської області змінив
вирок і призначив заявникові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі та звільнив
його від відбування покарання з випробуванням строком на три роки. Того ж дня заявника було звільнено з СІЗО. Вирок набрав законної сили.
16 липня 2015 року Європейський Суд
з прав людини виніс рішення, що у даній справі
було порушено ст. 3 Конвенції у зв’язку з недотриманням державою свого обов’язку щодо
охорони здоров’я заявника під час тримання
під вартою, ст. 13 Конвенції через відсутність
ефективного засобу правового захисту щодо
скарг заявника; за ст. 3 внаслідок невідповідності медичної допомоги, ст. 5 §1 Конвенції
у зв’язку з триманням заявника під вартою
з 29 січня 2010 року до 23 травня 2011 року,
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п. 3 ст. 5 Конвенції з огляду на загальний строк
досудового тримання заявника під вартою,
п. 4 ст. 5 Конвенції через несвоєчасний розгляд органами влади клопотання заявника про
звільнення з-під варти від 31 травня 2010 року,
а також порушення п. 5 ст. 5 Конвенції4.

Справа Кущ проти України
Заявник народився 1969 року і проживає
в м. Київ.
20 липня 2010 року було порушено кримінальну справу стосовно заявника, а також двох
інших осіб, за підозрою в розкраданні державного майна в особливо великих розмірах у контексті робіт з реконструкції трамваїв. Зокрема,
заявник підозрювався в штучному збільшенні
ціни щебеню, придбаного його компанією.
21 липня 2010 слідчий управління поліції по
боротьбі з організованою злочинністю зателефонував заявнику і запросив його з’явитися,
щоб дати деякі пояснення. Заявник з’явився до
поліції і був заарештований.
22 липня 2010 року адвокат заявника оскаржив арешт свого підзахисного як незаконний
у Голосіївському районному суді Києва.
28 липня 2010 року заявнику було пред’яв
лено звинувачення в розкраданні державного
майна в особливо великих розмірах.
30 липня 2010 року заявник подав апеляцію.
5 серпня 2010 року Київський міський апеляційний суд відхилив доводи заявника, сказавши, що Голосіївський суд ретельно розглянув питання запобіжного заходу.
16 вересня 2010 року Голосіївський суд
продовжив досудове тримання заявника під
вартою до чотирьох місяців.
17 вересня 2010 року заявник подав апеляцію, стверджуючи, що позбавлення волі було
найбільш жорстоким запобіжним заходом, необґрунтованим у його випадку.
4

Повний переклад тексту рішення Суду див.:
http://old.minjust.gov.ua/34536
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23 вересня 2010 року Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції від
16 вересня 2010 року і його аргументацію.
26 листопада 2010 року у відношенні заявника було порушено кримінальну справу за
підозрою в ще одному випадку розкрадання,
яку приєднали до першої кримінальної справи.
3 грудня 2010 року слідчий звернувся до
Апеляційного суду для продовження попереднього ув’язнення заявника до семи місяців,
пояснюючи це необхідністю проведення подальших слідчих заходів.
21 грудня 2010 року Апеляційний суд продовжив термін тримання заявника під вартою до
семи місяців та відхилив його клопотання про
звільнення під підписку про невиїзд, з аргументацією, ідентичною тій, яка наводилася раніше.
4 січня 2011 року було відкрито ще одну
кримінальну справу щодо заявника і декількох інших осіб за підозрою участі в злочинній
організації, діяльність якої спрямована на розкрадання державних коштів. Цю справу приєднали до раніше відкритих кримінальних справ.
17 лютого 2011 Апеляційний суд продовжив
попереднє тримання заявника під вартою до
восьми місяців і відхилив його запит про звільнення на тих же підставах, що і раніше.
21 березня 2011 року термін досудового
тримання заявника під вартою закінчився.
24 березня 2011 року Подільський суд провів попереднє слухання, у ході якого ухвалив
продовжити тримання заявника під вартою.
20 квітня 2011 року заявник подав клопотання про звільнення, стверджуючи, що стан
його здоров’я погіршився і що немає підстав
вважати, що він міг сховатися від слідства або
перешкоджати встановленню істини, опинившись на волі.
3 серпня, 7 вересня, 19 жовтня і 21 грудня
2011 року, а також 24 січня 2012 року Подільський суд відхиляв подальші клопотання заявника про звільнення на підставі аргументів,
аналогічних наведеним у його постанові від
20 квітня 2011 року.
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6 березня 2012 року Подільський суд задовольнив клопотання про звільнення заявника
під підписку про невиїзд, узявши до уваги погіршення стану його здоров’я і його потребу
в спеціалізованій медичній допомозі.
23 вересня 2011 року заявник попросив
Суд застосувати правило 39 Регламенту Суду
в його випадку і вказати уряду на необхідність
його термінового медичного обстеження і лікування в цивільній лікарні.
29 вересня 2011 року лікарі СІЗО оглянули
заявника і підтвердили ранні діагнози. Вони
прописали йому деякі ліки і дійшли висновку,
що заявник не потребував стаціонарного лікування в медичній частині СІЗО або термінової
госпіталізації в цивільній лікарні.
4 жовтня 2011 року заявник пройшов ультразвукове сканування, яке підтвердило діагноз хронічного простатиту.
5 жовтня 2011 року заявника оглянув кардіолог з цивільної лікарні, який встановив такі
діагнози: гіпертонія другого ступеня з високим
ризиком, порушення переносимості глюкози
та ішемічна хвороба серця (під питанням). Для
того щоб перевірити діагноз, було рекомендовано, аби заявник пройшов ряд обстежень.
У той же день заявник отримав медичну
консультацію від отоларинголога, який поставив йому діагноз риніту і тонзиліту та прописав
деякі ліки.
27 жовтня 2011 року виконуючий обов’язки
голови секції, в яку було передано справу, вирішив, в інтересах сторін та належного проведення розгляду в Суді, вказати уряду України,
відповідно до правила 39 Регламенту Суду,
що медичне обстеження заявника, яке вже
визнане за необхідне, має бути проведене,
і за результатами цих обстежень слід діяти без
зволікання.
26 січня 2012 року заявник ще раз попросив, аби Суд, у рамках правила 39 Регламенту
Суду, вказав уряду на необхідність забезпечення його спеціалізованим кардіологічним
лікуванням відповідно до останніх медичних
висновків.
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У той же день Суд передав це прохання уряду і запросив уряд до 12.02.2012 року подати
свої зауваження стосовно дотримання заходів,
зазначених відповідно до Правила 39.
8 лютого 2012 року заявника було переведено до інституту кардіології ім. Стражеско, де його проконсультувала комісія з трьох
кардіологів, і де він пройшов ЕКГ-обстеження.
Йому поставлено діагноз, зокрема, гіпертонія
другого ступеня в критичній стадії. Крім того,
рекомендовано провести додатковий спеціалізований тест (велоергометрія) з метою
з’ясування діагнозу ішемічної хвороби серця,
коли кров’яний тиск заявника стабілізується.
Комісія також стверджувала, що заявник не потребував госпіталізації.
Заявник стверджував, що був прикутий наручниками до ліжка протягом усього терміну
перебування в лікарні. Уряд заперечив достовірність цього твердження. У невстановлений
день начальник охорони СІЗО видав інформаційну записку, відповідно до якої заявник не
був закутий у наручники під час перебування
в лікарні.
3 жовтня 2015 року Європейський суд
з прав людини визнав порушення: ст. 3 Конвенції щодо недостатності наданої медичної
допомоги під час тримання під вартою, ст. 3
Конвенції щодо неприпустимості приковування наручниками під час перебування в лікарні, ст. 5 (пункт 1) Конвенції щодо тримання заявника під вартою, а також ст. 5 (3) Конвенції,
ст. 5 (4) Конвенції і ст. 5 (5) Конвенції5.

Рішення Європейського суду
від 22.10.2015 у чотирьох справах
ВІЛ-інфікованих6
22 жовтня 2015 року Європейський суд
з прав людини виніс ряд рішень проти України, зокрема, у чотирьох справах «Луньов про5

Повний переклад тексту рішення Суду див.:
http://khpg.org/index.php?id=1449502516
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ти України», «Сергій Антонов проти України»,
«Сокіл проти України», «Савінов проти України», які були підтримані Фондом Стратегічних
справ Харківської правозахисної групи.

слідування його скарг на побиття та катування
з боку працівників колонії, а у справі пана Антонова — ще й на відсутність ефективних правових засобів захисту свого порушеного права.

Історія кожного із заявників має дуже багато схожих рис, хоча об’єднала їх лише скрутна
година і сміливість боротися за свої права. Кожен із заявників був ВІЛ-позитивною особою,
чоловіки захворіли на цю хворобу ще до того,
як потрапили у поле зору правоохоронних
органів. Після численних відмов адміністрації на надання кожному з них медичної допомоги у місцях несвободи, вони звернулися за
правовою допомогою до юристів ХПГ. Більше
того, у двох випадках після численних скарг
засуджених на те, що лікування їм не надається, адміністрація СІЗО та колонії чинила на
«невдоволених» фізичний і психічний тиск, намагаючись примусити їх забрати свої скарги.
Однак після консультації з юристами ХПГ заявники продовжили твердо стояти на своєму
та вимагали в адміністрації кожної установи
надання їм необхідного лікування.

У додатку подається стислий опис цих рішень.

Поки постраждалі боролися зі свавіллям
адміністрацій, юристи ХПГ, не знайшовши розуміння з боку національних судових органів,
звернулися до Європейського суду з прав людини із заявою про застосування невідкладних
заходів, оскільки життю кожного із заявників
загрожувала реальна небезпека — кількість
CD4-клітин зменшувалася з кожним днем, організм без підтримки ліками просто втомлювався боротися із недугою.
Лише після тиску з усіх боків, заявники, кожен у своїй колонії, із затримкою у декілька місяців, кожна з яких могла стати смертельною,
отримали необхідну антиретровірусну терапію, яка підтримує сили організму в боротьбі зі
СНІДом.
Європейський суд з прав людини, вочевидь,
бажаючи привернути увагу України на таку
кричущу проблему, виніс аж чотири рішення
в один день, визнавши у всіх випадках порушення ст. 3 Європейської Конвенції — право
на надання належної медичної допомоги, у випадку пана Луньова — ще й на неналежне роз-

4.5. Рекомендації
1. Забезпечити медичні огляди ув’язнених,
їх документування та конфіденційність відповідно до міжнародних стандартів.
2. Забезпечити доступ ув’язнених до медичної документації щодо них самих і можливість
знімати копії з неї за запитом інших національних та міжнародних органів.
3. Привести нормативні акти ДПтСУ щодо
надання медичної допомоги у відповідність
з міжнародними стандартами.
4. Забезпечити належне фінансування медичної допомоги ув’язненим.
5. Змінити закон «Про попереднє ув’язнен
ня» для забезпечення можливості моніторингових візитів, як це зараз відбувається з установами виконання покарань відповідно до
ст. 24 КВК.
6. Змінити «Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів для
звільнення від подальшого відбування покарання» і практику його застосування.
7. Забезпечити належну психологічну та психіатричну допомогу в УВП.

4.6. Додаток
Справа Сокіл проти України
Заявник народився 1981 року. За останніми
наявними даними, у січні 2014 року заявника
було звільнено у зв’язку з відбуттям ним термі47
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ну покарання. Заявник не повідомив Суду про
своє нинішнє місцезнаходження.
У березні 2010 року заявник був узятий під
варту і поміщений до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). 13 липня 2010 року Оболонський районний суд Києва засудив заявника до п’яти років позбавлення волі за злочини,
пов’язані з наркотиками, і крадіжку. 4 вересня
2010 року заявника було переведено для відбування покарання в Білоцерківську виправну колонію № 35. У травні 2011 року заявнику
було поставлено діагноз ВІЛ, клінічна стадія 4.
24 травня 2011 року рівень клітин CD4+ у заявника становив 687 (16,3%). 7 липня 2011 року
Ірпінський міський суд звільнив його від відбування решти покарання у зв’язку з поганим
станом здоров’я.
1 лютого 2012 року Дніпровський районний суд засудив заявника до чотирьох років
позбавлення волі за крадіжку.
2 лютого 2012 року заявника було поміщено
до Київського СІЗО, де його оглянув медичний
персонал, і було зроблено дві рентгенографії
грудної клітини. Заявнику була рекомендована
консультація фтизіатра.
8 лютого 2012 року заявника оглянув фтизіатр, який діагностував у нього залишкові зміни
в правій легені після туберкульозу.
16 або 20 березня 2012 року (у відповідних документах згадуються обидві дати) заявник був поміщений до медичної частини СІЗО.
Він залишався там до 18 лютого 2013 року
з такими діагнозами: гострі гемороїдальні
кровотечі, геморой, хронічне вживання різних наркотиків, ВІЛ (клінічна стадія 3), орофарингіальний кандидоз, хронічний вторинний
кандидоз, гострий ентероколіт, хронічний
гепатит, залишкові зміни після туберкульозу,
печінково-клітинна недостатність та інші захворювання. Заявнику було приписано ряд
медикаментів.
Від 18 квітня до 20 грудня 2012 року, відповідно до результатів аналізу, кількість клітин
CD4+ у заявника знизилася з 762 (18,4%) до
467 (14,3%).
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14 січня 2013 року заявник пройшов обстеження в Київському міському діагностичному
центрі. Два дні потому його оглянув фтизіатр,
який діагностував у нього туберкульоз. Заявнику було призначено протитуберкульозне
лікування.
23 січня 2013 року рівень клітин CD4+ у заявника становив 314.
5 лютого 2013 року заявник попросив,
відповідно до правила 39 Регламенту Суду,
запропонувати Уряду-відповідачу забезпечити йому необхідне обстеження та лікування,
що, на думку заявника, було неможливо зробити в Київському СІЗО. 7 лютого 2013 року
Суд відмовив у задоволенні клопотання
заявника.
18 лютого 2013 року заявника було переведено до Жовтневої виправної колонії № 17.
Він прибув туди 21 лютого 2013 року і був
поміщений у спеціалізовану туберкульозну
лікарню. Після прибуття заявник скаржився
на кашель з гнійною мокротою, болі в грудях
і пахві, головний біль, біль і здуття живота.
Стан його здоров’я було класифіковано як середньої тяжкості. Він пройшов аналізи крові,
сечі і мокротиння, рентгенологічні та ультразвукові дослідження. 21 і 22 лютого 2013 року
заявника було оглянуто отоларингологом,
психіатром і терапевтом і в результаті було
діагностовано туберкульоз, ВІЛ, енцефалопатію, хронічний гепатит та інші захворювання.
Йому було призначено протитуберкульозне
лікування.
13 травня 2013 року рівень клітин CD4+
у заявника становив 477 (15,7%).
21 серпня 2013 року заявник почав АРТ.
4 вересня 2013 року рівень клітин CD4+
у заявника становив 297 (12,1%).
31 січня 2014 року заявника було звільнено
у зв’язку з відбуттям терміну ув’язнення.
22 жовтня 2015 року Європейський суд
з прав людини визнав порушення ст. 3 Конвенції щодо тортур, а також іншого нелюдського
поводження із заявником у зв’язку з відсут-
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ністю належного медичного лікування під час
утримання під вартою7.

Справа Сергій Антонов проти України
Заявник народився 1975 року. За останніми
наявними відомостями, у вересні 2013 року
був поміщений у Бучанську виправну колонію № 85 для відбуття покарання. Заявник не
повідомив Суду про своє нинішнє місцезнаходження.
Протягом тривалого часу заявник страждав на різні захворювання. Зокрема, в липні
2009 року, під час відбуття покарання, він був
госпіталізований у медичну частину Бучанської
виправної колонії № 85, а потім переведений
до туберкульозної лікарні Слов’яносербської
виправної колонії № 61. З листопада 2009 року
заявник перебуває на обліку в Київському
міському центрі профілактики і боротьби зі
СНІДом. За наявними відомостями, у грудні
2011 року заявник пройшов підрахунок клітин
CD4+ з результатом 23 клітини. У Суду немає
більш докладної інформації про точний діагноз
заявника або про будь-які подальші події між
2009 роком і вереснем 2012 року.
За словами заявника, 7 вересня 2012 року
він був заарештований за підозрою в крадіжці.
У листі до Суду від 21 червня 2013 року заявник стверджував, що на момент арешту у нього були такі захворювання: вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) у клінічній стадії 4, залишкові
зміни після туберкульозу, орофарингіальний
кандидоз і хронічний гепатит C.
Рішення про попереднє ув’язнення заявника було прийнято судом 10 вересня
2012 року. Від 27 вересня 2012 року до 29 вересня 2013 року заявник перебував у Київському СІЗО.
9 січня 2013 року заявник пройшов біохімічний аналіз крові і підрахунок кількості клітин CD4+ (результат підрахунку склав 3 кліти7

Повний переклад тексту рішення Суду див.:
http://khpg.org/index.php?id=1446397632
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ни, або 0,5% (у відсотках від загального числа
лімфоцитів)). У нього було діагностовано високий ступінь пригнічення імунітету, і йому було
призначено профілактичне лікування туберкульозу.
14 лютого 2013 року заявника поміщено
в інфекційну палату СІЗО. Стан його здоров’я
було кваліфіковано як «середньої тяжкості».
Він пройшов рентгенографію і ряд інших досліджень, і йому було поставлено такі діагнози: рецидив туберкульозу, позалегеневий
туберкульоз, ВІЛ-інфекція в клінічній стадії 4,
хронічний гепатит змішаного типу (токсичний
і C) й інші захворювання. Заявнику було призначено протитуберкульозне лікування, детоксикацію і симптоматичне лікування. Уряд
стверджував, що заявник отримав це лікування в повному обсязі.
У своєму листі від 23 липня 2013 року заявник зазначав, що АРТ була призначена йому
в лютому 2013 року, у своїх подальших заявах
він вказував, що АРТ була призначена йому
тільки 30 березня 2013 року. Точна дата, коли
заявник почав АРТ, невідома.
Кілька разів у березні й квітні 2013 року заявник відмовлявся від АРТ. За словами заявника приписані ліки йому не підходили.
За словами заявника, 25 червня і 3 липня
2013 року його піддали психологічному тиску
з боку адміністрації та медичного персоналу
СІЗО: на нього кричали, ображали його і змусили підписати документ про те, що він відмовляється від АРТ з власної волі і не має ніяких скарг.
29 вересня 2013 року заявника було переведено до Бучанської виправної колонії № 85
для відбування покарання (сторони не представили Суду подробиці засудження заявника).
Йому були надані ліки для АРТ на два місяці.
Після прибуття в колонію його оглянув лікар,
який діагностував у нього ВІЛ-інфекцію в клінічній стадії 4, гепатит в стадії ремісії і залишкові зміни після туберкульозу (категорія 5.1).
14 жовтня 2013 року начальник медичної
частини СІЗО повідомив начальнику СІЗО, що
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випадків тиску на заявника під час його перебування в СІЗО не було.

термінової медичної допомоги в спеціалізованому стаціонарі.

22 жовтня 2015 року Європейський суд
з прав людини визнав порушення ст. 3 Конвенції щодо заявника в зв’язку з відсутністю адекватного його лікування під час утримання під
вартою, а також ст. 13 Конвенції через відсутність достатніх способів правового захисту на
національному рівні8.

10 січня 2013 року вищезгаданий суд вирішив, що заявник повинен залишатися в попередньому ув’язненні, але з переведенням
у спеціалізований тюремний стаціонар або до
цивільної лікарні.

Справа Луньов проти України
Заявник народився 1977 року. За останніми наявними даними, у червні 2013 року він
був поміщений, за рішенням суду, під домашній арешт у місті Брянка, Україна. Заявник не
повідомив Суду про своє нинішнє місцезнаходження.
У січні 2012 року заявника затримали за підозрою в торгівлі наркотиками.
30 січня 2012 року його помістили до Старобільського СІЗО. Після прибуття в СІЗО заявник
був оглянутий терапевтом, психіатром, стоматологом, фтизіатром і дерматологом. За даними уряду, у заявника було діагностовано вірус
імунодефіциту людини (ВІЛ), клінічна стадія 3,
хронічний бронхіт, токсична енцефалопатія
та невропатія, викликані тривалим прийомом
наркотиків, а також залишкові зміни після туберкульозу. У той час вага заявника становила
55 кг при зрості 1,78 метра.
8 січня 2013 року, після скарг заявника на
кашель і лихоманку, йому було поставлено
діагноз хронічний бронхіт і призначено лікування.

19 лютого 2013 року Брянкінській місцевий суд засудив заявника до шести з половиною років позбавлення волі за торгівлю наркотиками.
26 лютого 2013 року в нього було проведено підрахунок клітин CD4+ з результатом
119 клітин (13,1%).
З 29 березня по 5 квітня та з 12 квітня по
12 травня 2013 року заявник перебував у лікарні при Луганському СІЗО. 3 квітня 2013 року
було проведено підрахунок клітин CD4+ з результатом 519 клітин. 16 квітня 2013 року йому
було призначено АРТ.
19 червня 2013 року Брянкінський міський суд звільнив заявника і помістив його під
домашній арешт. Суд зазначив, що в матеріалах справи міститься достатньо доказів для
того, щоб задовольнити запит адвоката заявника. Крім того, суд зазначив, що заявник потребує лікування, яке він не може отримати
в ув’язненні.
22 жовтня 2015 року Європейський суд
з прав людини визнав порушення статті 3 Конвенції щодо заявника в сфері забезпечення належної медичної допомоги під час утримання
під вартою, а також порушення ст. 3 Конвенції
щодо відсутності ефективного розслідування
вчинених правопорушень9.

9 січня 2013 року заявника було знайдено
у своїй камері без свідомості.
У той же день начальник СІЗО попросив
Брянкінській місцевий суд прискорити розгляд у справі заявника або звільнити його під
підписку про невиїзд, оскільки він потребував
8
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Повний переклад тексту рішення Суду див.:
http://khpg.org/index.php?id=1447144589

Справа Савінов проти України
Заявник народився 1970 року. Відповідно до останньої доступної інформації, у червні 2013 року він переїхав до міста Іллічівськ
9

Повний переклад тексту рішення Суду див.:
http://khpg.org/index.php?id=1446397556
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Одеської області після того, як був звільнений
з місць позбавлення волі. Він не поінформував
Суд про своє нинішнє місцезнаходження.
29 травня 2007 року міський суд Іллічівська засудив заявника до одного року позбавлення волі за вчинення крадіжки. 25 червня
2008 року цей же суд визнав його винним у заподіянні тяжкої шкоди здоров’ю і засудив до
позбавлення волі на вісім з половиною років.
Оскільки заявник що раніше не відбув судимість, загальний термін позбавлення волі становив дев’ять років.
30 грудня 2006 року його було заарештовано і поміщено в Іллічівський ізолятор
тимчасового тримання. Уряд заявив, що неможливо було встановити точний період перебування заявника в ізоляторі тимчасового
тримання, оскільки всі відповідні документи
були знищені.
У період з 26 грудня 2008 року по 10 березня 2009 року заявник відбував покарання
в Одеській виправній колонії № 14. Він також
перебував там з 5 травня 2009 року по 5 вересня 2012 року.
У період з 23 листопада по 3 грудня
2011 року заявник перебував у медичній частині з діагнозом тромбофлебіт. У листопаді
2011 року адміністрація Одеської колонії подала запит про його ВІЛ-статус до Одеської обласної державної санітарно-епідеміологічної
служби. 23 листопада 2011 року було отримано відповідь, що результат тесту заявника на
ВІЛ ще в 1996 році був позитивним.
4 травня 2012 року терапевт поставив заявнику діагноз ВІЛ.
У липні-серпні 2012 року заявник здав ряд
аналізів крові, у тому числі аналіз на лімфо-
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цити CD4+ з результатом 74 клітин. 12 серпня
2012 року йому було поставлено діагноз ВІЛ
у 4 клінічній стадії, туберкульоз лімфатичних
вузлів і орофарингіальний кандидоз. Було відзначено, що він перебуває в критичному стані.
30 серпня 2012 року йому призначили протитуберкульозне лікування.
15 березня 2013 року тест CD4+ заявника
показав 129 клітин.
22 квітня 2013 року Голопристанський районний суд відхилив новий запит начальника колонії про звільнення заявника у зв’язку
з його станом здоров’я. Було відзначено, що
у нього був СНІД і ряд серйозних проблем зі
здоров’ям. Суд, однак, дійшов висновку, що
заявник має численні судимості за скоєні злочини, в тому числі тяжкі. Під час перебування
в ув’язненні він неодноразово піддавався стягненням. Суд уже двічі відхиляв подібні запити
про звільнення, і не було ніяких доказів того,
що стан здоров’я заявника погіршився порівняно з тим часом, коли був відхилений останній запит.
20 червня 2013 року Херсонський обласний
апеляційний суд скасував це рішення і постановив звільнити заявника у зв’язку з його серйозними проблемами зі здоров’ям. 26 червня
2013 року його було звільнено.
22 жовтня 2015 року Європейський суд
з прав людини визнав порушення ст. 3 Конвенції щодо заявника в сфері забезпечення адекватної медичної допомоги, а також ст. 13 Конвенції щодо відсутності ефективних способів
правового захисту10.
10

Суду див.: http://precedent.in.ua/index.php?id=145
2155740&method=nodate&w=%D0%A1%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Розділ 5
Судовий захист права на здоров’я

1

5.1. Аналіз судових рішень щодо справ,

пов’язаних з притягненням до юридичної
відповідальності медичних працівників
через неналежне виконання ними своїх
професійних обов’язків,
прийнятих упродовж 2015 року
1

Н

аціональна стратегія реформування
системи охорони здоров’я в Україні на
період 2015–2020 років2, яка була підготовлена стратегічною дорадчою групою з питань
реформування системи охорони здоров’я при
Міністерстві охорони здоров’я України, розглядає медичну допомогу як один із видів послуг населенню, що, окрім іншого, має бути доступним кожному громадянину, і передбачає
розробку й дотримання нових законодавчих
стандартів, правил і норм забезпечення якості медичної допомоги, укладання договорів із
постачальниками медичних послуг, запровадження обов’язкового медичного страхування
та розвиток добровільного страхування.
З цього погляду належний правничий
супровід медичної діяльності та, в разі необхідності, судовий захист є одними з найефективніших засобів регуляції та контролю
1

2
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Розділ підготовлено Дмитром Лур’є, аспірантом
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
Національної академії наук України.
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11/Strategiya_UKR.pdf

за дотриманням якості надання медичних
послуг.
Виконаний аналіз рішень судів України
усіх інстанцій, винесених протягом 2015 року,
що стосуються притягнення до відповідальності медичних працівників закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності,
у зв’язку з неналежним виконанням ними
професійних обов’язків й іншими посадовими
порушеннями та відшкодуванням матеріальної і моральної шкоди громадянам, завданої
такими діями, має допомогти у подальшій роботі з захисту прав людини у цій надважливій
сфері, у тому числі щодо ведення стратегічних
справ.
Для проведення дослідження судових рішень було відібрано 88 рішень за цивільним,
адміністративним та кримінальним видами
судочинства, які містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень України (далі —
ЄДРСР). Зазначене число не відображає остаточної кількості винесених судових рішень
за даною категорією справ, однак дозволяє
відстежити основні закономірності їх змісту
та зробити певні висновки.
Із загальної кількості справ кримінальні
становили 42% (37 з 88), цивільні 49% (43 з 88),
адміністративні 9% (8 з 88).
Необхідно звернути увагу на велику кількість проваджень з перегляду судових рішень:
з усього масиву 45% (40 з 88) становлять саме
такі рішення. Апеляції становили 33% (29 з 88),
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касації 11% (10 з 88) та одне рішення Верховного суду України, яке розглядалося у зв’язку
з неоднаковим, на думку заявниці, застосуванням однієї і тієї самої норми закону України про кримінальну відповідальність щодо
подібних суспільно небезпечних діянь3. При
цьому у 45% випадків (18 з 40) судами вищих
інстанцій рішення місцевих судів були змінені
(скасовані), що свідчить про значну кількість
порушень норм матеріального та процесуального права судами першої інстанції, а також
про несталість і нестабільність судових рішень.
У 55% випадків після такої зміни рішення становище засудженого/відповідача погіршилося
шляхом встановлення, наприклад, збільшеної
міри покарання, призначення додаткового
виду покарання4, визначення більшої суми відшкодування моральної або матеріальної шкоди5 або прийняття нового рішення, протилежного попередньому6.7

Інстанційність справ
1%
11%
33%

55%

Перша інстанція

Касація

Апеляція

ВСУ

Кваліфікація медичних злочинів
5%
19%

76%

Суди першої інстанції допускають велику
кількість порушень норм матеріального
та процесуального права — 45% скарг
було задоволено, а попередні судові рішення змінено чи скасовано7

Неналежне виконання професійних обов’язків
Корупційні злочини
Порушення безоплатності допомоги

Медичні справи за видами судочинства
9%

49%

Адміністративні

42%

Цивільні

Кримінальні

У 2015 році найчастіше медичні працівники звинувачувалися у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків (ст. 140
Кримінального кодексу України (далі — КК
України)) — 76% (28 з 37) від усіх кримінальних
проваджень. Наступними за розповсюдженістю у 2015 році були корупційні злочини (відповідно до примітки ст. 45 КК України) — 19%
(7 з 37), а саме: порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинення
шляхом зловживання службовим становищем8
(ст. 320 КК України); заволодіння наркотичними засобами, шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем9 (ст. 308

3
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За матеріалами дослідження, які є вибіркою з ЄДРСР.
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КК України); службове підроблення10 (ст. 366 КК
України); прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою
особою11 (ст. 368 КК України). Також у ЄДРСР
було відшукано два обвинувальних вироки
стосовно порушення права на безоплатну медичну допомогу12 (ст. 184 КК України), що становить 5%.

5.2. У «медичних справах» кількість

виправдувальних вироків у 20 разів
перевищує загальну статистику

Досить цікавим є те, що число виправдувальних вироків у медичних справах більш ніж
як у 20 разів перевищує число таких вироків
(без урахування спеціалізації справ) загалом по
країні13. Так у ЄДРСР наявні три виправдувальні
вироки щодо медичних працівників14,15,16, що
становить 18%, у той же час виправдувальні
вироки загалом ухвалено стосовно 905 осіб, їх
частка від кількості всіх осіб, щодо яких ухвалено вироки, становила 0,9% у 2015 році.
У ході дослідження виявлено 7 судових рішень у справах щодо забезпечення прав пацієнтів, з них задоволено 43% (3 з 7) адміністративних позовів.
Результативними виявилися спори щодо
оскарження висновку медико-соціальної експертизи про невстановлення особи інвалідом
та порушення Міністерством охорони здоров’я
України порядку розгляду звернень громадян.
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Так, постановою Херсонського окружного
адміністративного суду від 16 лютого 2015 року,
справа № 821/4052/1417, встановлено:

«...рішення МСЕК приймається після повного
медичного обстеження особи і проведення
необхідних досліджень лікувально-профілак
тичним закладом охорони здоров’я на під
ставі медичної документації, яка обов’язково
включає «Направлення на МСЕК» (форма
№ 088/о), та за результатами об’єктивного
обстеження особи (огляд, обмацування, ви
стукування, вислуховування). Досліджений
у судовому засіданні акт № 304/11 огляду МСЕК
№ 3 та довідка про невизнання інвалідом під
тверджують факт проведення обстеження
16 квітня 2014 року. Як підстава для прове
дення експертизи і винесення експертного
рішення в акті зазначена постанова Херсон
ського окружного адміністративного суду від
03 березня 2014 року. Однак у порушення ви
мог пунктів 3, 17 Положення про медико-соці
альну експертизу експертиза проведена без
оформлення форми 088/о та без проведення
медичних досліджень хворої.
Як пояснили представники відповідача в су
довому засіданні, при проведенні експертизи
було використано медичні показники, які міс
тяться в медико-експертній справі, зокрема,
«Направлення на МСЕК» форми № 088/о від
12 березня 2012 року, тобто до уваги комісією
взяті медичні показники позивача дворічної
давнини. При цьому представниками відпові
дача не наведено норми закону, яка б дозволя
ла проведення медико-соціальної експертизи
без «Направлення на МСЕК» форми № 088/о.
Суд не бере до уваги доводи відповідачів про
погодження позивача на проведення експер
тизи за медичними документами за 2012 рік,
оскільки таке погодження не є підставою для
проведення медико-соціальної експертизи
без «Направлення на МСЕК».
Частиною 2 ст. 19 Конституції України пе
редбачено, що органи державної влади та
17
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органи місцевого самоврядування, їх посадо
ві особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передба
чені Конституцією та законами України.
Медико-соціальна експертиза позивача про
ведена без додержання вимог Положення про
медико-соціальну експертизу та Інструкції
про встановлення груп інвалідності, тому
рішення МСЕК № 3 від 16 квітня 2014 року про
невстановлення позивача інвалідом є про
типравним.»
На підставі чого суд постановив:
«Визнати протиправним рішення Херсон
ської міської медико-соціальної експертної
комісії № 3 від 16 квітня 2014 року про відмову
у встановленні інвалідом.
Стягнути на користь позивача з Комуналь
ного закладу «Херсонський обласний центр
медико-соціальної експертизи» Херсонської
обласної ради моральну шкоду в розмірі
5000 (п’ять тисяч) грн.
Що стосується зобов’язання МСЕК № 3 вста
новити дату визнання ОСОБИ_1 інвалідом
24 вересня 2014 року замість 22 жовтня
2014 року та стягнення з відповідачів мо
ральної шкоди в розмірі 6000 (шести тисяч)
грн — в позові відмовити.»
У другому рішенні зазначено таке18:
«В даному випадку скарга позивача від
08.08.2014 р. на ім’я Міністра охорони
здоров’я України зареєстрована 14.08.2014 р.
вх. С-9780 згідно відмітки на наданій суду ко
пії звернення.
Відповідно, згідно зі ст. 7 Закону скарга мала
в термін не більше п’яти днів бути пере
слана за належністю відповідному органу чи
посадовій особі, про що повідомляється гро
мадянину, який подав звернення, якщо відпо
відач дійшов висновку про те, що питання,
порушені в скарзі, не входять до повноважень
Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з наданими суду доказами відповідач
лише листом від 23.10.2014 р. № 3.17-С-12704/
С-9780/11538-зв скерував скаргу позивача
18
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для розгляду до Департаменту охорони здо
ров’я Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, що свідчить про порушення
передбаченого п’ятиденного терміну для
скерування скарги за належністю та повідо
млення позивача про таке скерування.»

Адміністративні позови:
1) про визнання протиправною бездіяльно
сті Департаменту охорони здоров’я щодо
невикористання своїх владних повноважень на здійснення прав позивачки,
зобов’язання відповідача встановити стан
позивачки та скасувати неправильний діагноз (представник позивачки вказував:

«...що її неправомірно, без її на те усвідомле
ної письмової згоди було поміщено до психі
атричної установи, де поставлено діагноз
про наявність у неї психічного захворювання.
Відповідач, на думку позивача, не здійснив
належної та повної перевірки фактів, ви
кладених у неодноразових її зверненнях щодо
неправомірного поміщення її до психіатрич
ного закладу та поставлення діагнозу про
наявність психіатричного захворювання.
Крім того, в судовому засіданні позивач за
значив, що, на її думку, поміщення її до пси
хіатричного закладу було пов’язане із на
явністю господарського спору між нею та
ВАТ «Запоріжжяобленерго»)»19;

2) про визнання рішень Управління охорони здоров’я, Виконавчого комітету міської ради, головного лікаря комунального
закладу охорони здоров’я нечинними,
зобов’язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди щодо позбавлення інваліда 1А групи законного права на
належну медичну допомогу у медичному
закладі за місцем проживання, визнання
нечинними рішення виконавчого комітету
19
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міської ради від «Про закріплення вулиць
міста для медичного забезпечення»20,21;
3) про визнання протиправною бездіяльно
сті Міністерства охорони здоров’я України
щодо незадоволення дев’яти вимог позивача, викладених у заяві, невжиття заходів
про надання медичної допомоги — просив
стягнути з Міністерства охорони здоров’я
України на його користь завдану моральну шкоду в розмірі 3000,00 грн. «Позов
вмотивовано неналежним розглядом Міні
стерством охорони здоров’я України заяви
позивача та ненадання йому запитуваної інформації з 9 питань, викладених у заяві від
05.07.2014. При цьому відповідач, не розглянувши заяву по суті, направив її до Департаменту охорони здоров’я Херсонської
обласної адміністрації для розгляду порушених у зверненні питань та вжиття відповідних заходів. Позивач вважає таку відписку порушенням його конституційного права
на отримання інформації та невиконанням
вимог Закону України «Про звернення громадян», що є підставою звернення з даним
позовом до суду»22 — не знайшли підтримки з боку судів адміністративної юрисдикції.
До цивільного судочинства пацієнти зверталися здебільшого для відшкодування завданої моральної та матеріальної шкоди. При
цьому в більшості випадків це зроблено вже
після отримання відповідного вироку в рамках кримінального судочинства, а саме: у 58%
(25 з 43). Наявність такої обставини гарантувало прийняття позитивного рішення суду
у 96% (24 з 25). У той же час відсутність обвинувального вироку в обґрунтуванні позовних
вимог призвела до 61% (11 з 18) вірогідності
програшу справи. Загальний успіх позивачів
у 2015 році склав 72% (31 з 43).
Відмова у задоволенні позову, у якій цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно
якої ухвалено вирок, з питань, чи мали місце
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ці дії та чи вчинені вони цією особою, встановлені обов’язковим для суду обвинувальним
вироком, відповідно до положень ч. 4 ст. 61
Цивільно-процесуального кодексу України,
пов’язана з наступним. Позивач (Смілянська
міська лікарня), який звернувся в суд з позовом до лікаря-працівника лікарні і просив стягнути з відповідача на його користь шкоду в порядку зворотної вимоги (регресу), в розмірі
31 342 грн. 30 коп. Позовні вимоги обґрунтовує
тим, що вироком суду від 17 січня 2012 року
лікар визнаний винним у вчиненні злочину
та засуджений за ч. 1 ст. 140 КК України. Рішенням Смілянського міськрайонного суду від
12 липня 2012 року із Смілянської міської лікарні на користь пацієнта стягнено 25 000 грн.
моральної шкоди, рішенням від 27 березня
2013 року з позивача на користь пацієнта стягнено 6279 грн 50 коп. та на користь держави —
62 грн 80 коп. судового збору.
На виконання вищезазначених судових рішень позивач перерахував пацієнту вказані
в них суми грошових коштів. Однак відповідно до ч. 3 ст. 233 КЗпП України для звернення
власника або уповноваженого ним органу до
суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік
з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. А у відповідності п. 20 Постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 року
№ 14 право регресної вимоги до працівника
виникає з часу виплати підприємством, організацією, установою сум третій особі і з цього ж
часу обчислюється строк на пред’явлення регресного позову. Оскільки позивач виплатив
грошові кошти 04 квітня 2013 року та 23 квітня
2013 року, а на користь держави — 11 червня 2013 року, а в суд звернувся з позовом
11 лютого 2015 року, суд вважає, що Смілянська міська лікарня пропустила річний строк
на пред’явлення регресного позову23.
23
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5.3. Наявність відповідної судової експертизи
у 2015 році гарантувала 100% виграш
цивільної справи

Судові експертизи проведені у 58% (51 з 88)
проваджень. Наявність позитивної експертизи
у цивільному судочинстві гарантувало 100%
(11 з 11) вірогідність винесення відповідного позитивного рішення. Натомість у разі відсутності експертизи суди задовольнили 67%
(12 з 18) позовних вимог.
У кримінальному судочинстві експертизи проводились у всіх провадженнях. Більше
того, обов’язковість відповідного висновку
експерта підтверджують випадки скасування
постанови слідчого про закриття кримінального провадження, зокрема,

«...слідчим досудове слідство проведено
неповно та однобічно, не було проведе
но усіх необхідних слідчих дій, у тому числі
очних ставок із лікарем, медперсоналом та
не призначена комплексна судово-медична
експертиза»24.
Також необхідно звернути увагу на те, що
в більшості випадків суди ігнорують вимоги
як чинного процесуального законодавства,
зокрема ст. 22, 94, 101 КПК України, ст. 10, 11,
212 ЦПК України, так і загальноприйнятої судової практики, результати якої закріплені,
наприклад, у постанові Пленуму Верховного
Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня
1997 року № 8. Так, у вищезазначеній постанові вказується, що «іноді всупереч закону суди
розглядають висновки експертів як джерела
доказів, що мають перевагу над іншими доказами, без належної їх перевірки й оцінки або
переоцінюють доказове значення ймовірних
висновків. Не завжди в ухвалах чи постановах
суду чітко формулюються питання, що виносяться на вирішення експертів, а також моти24
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вується необхідність призначення додаткової
або повторної експертизи».
У п. 3 ППВСУ від 30 травня 1997 року № 8
визначено, що «...висновок експерта не має
наперед встановленої сили та переваги над
іншими джерелами доказів, підлягає перевірці й оцінці за внутрішнім переконанням
суду, яке має ґрунтуватися на всебічному, повному й об’єктивному розгляді всіх обставин
справи у сукупності». П. 13 ППВСУ передбачає: «У випадках, коли в справі щодо одного
й того ж предмета проведено декілька експертиз, у тому числі комплексну, комісійну, додаткову чи повторну, суд повинен дати оцінку
кожному висновку з точки зору всебічності,
повноти й об’єктивності експертного дослідження. Такій оцінці підлягають також окремі висновки експертів — членів комісійної
чи комплексної експертизи, які не підписали
спільний висновок». Згідно з п. 17 «При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен
з’ясувати:
•• чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи;
•• чи не було обставин, які виключали участь
експерта у справі;
•• компетентність експерта і чи не вийшов
він за межі своїх повноважень;
•• достатність поданих експертові об’єктів
дослідження;
•• повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним
даним;
•• узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи;
•• обґрунтованість експертного висновку
та його узгодженість з іншими матеріалами справи».
Проте найчастіше суди або взагалі не зазначають у своїх рішеннях будь-яких міркувань
з приводу перевірки та оцінки висновків експертів, або обмежуються лише загальними висловами щодо позитивного свого ставлення до
таких доказів.
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Прикладом першого твердження може
слугувати вирок Приморського районного суду Запорізької області від 19 березня
2015 року по справі № 1-кп/326/2/2015,25
у якому зазначено:

«Також вина обвинуваченої підтверджується
матеріалами кримінальної справи, а саме:
...висновком комісійної судово-медичної екс
пертизи № 291, 292/11 від 20.02.2013 р., в яко
му зазначено, що адміністрацією оздоровчо
го закладу (пансіонату «Дорожник») не було
вжито заходи щодо своєчасного відправлен
ня хворої дитини до медичного ізолятора
та термінового повідомлення районної са
нітарно-епідеміологічної служби про наяв
ність хворого (тим більше — з підозрою на
наявність харчового отруєння або кишкової
інфекції), як це передбачене п. 7.21 Наказу МОЗ
України від 19 червня 1996 р. за № 172 «Про за
твердження Державних санітарних правил
розміщення, улаштування та експлуатації
оздоровчих закладів».
Разом з тим слід відзначити, що безпосе
редньо медичним працівником вказаного
закладу — медичною сестрою, не було вико
нано вимоги п. 7.22 згаданого Наказу, які пе
редбачали: «активне виявлення інфекційних
хворих з своєчасною їх ізоляцією, госпіталі
зацією в лікувально-профілактичні заклади
та термінове інформування санепідслужби
з поданням екстрених повідомлень у випад
ку інфекційних захворювань, харчових отру
єнь, групових захворювань».
Таким чином, як адміністрацією, так і ме
дичним працівником названого оздоровчого
закладу не були вжиті необхідні заходи щодо
своєчасної ізоляції та госпіталізації хворих
дітей, а також щодо термінового інфор
мування районної санітарно-епідеміологіч
ної служби про наявність осіб, що захворіли
в оздоровчому закладі. У відношенні дитини
вказані порушення, зокрема в частині своє
часної госпіталізації, виявились фактором,
що міг спричинити несприятливий перебіг
25
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захворювання у дівчинки. В даному випадку
медичні дії, застосовані медичної сестрою
у відношенні дитини (очисні клізми, про
мивання шлунка, призначення медикамен
тозних антибактеріальних засобів та ен
теросорбентів), можна розцінити лише як
надання першої долікарської медичної допо
моги, спрямованої на усунення окремих симп
томів захворювання, оскільки проведення
лікування передбачає встановлення діагнозу
патології на підставі об’єктивного клінікоінструментального та лабораторного об
стеження хворого, що, зважаючи на викла
дене в п. 1,5 «Підсумків», було неможливим за
умов відсутності своєчасної госпіталізації
дитини до лікувального закладу.
...Несприятливе завершення захворювання
у ОСОБИ 2 зумовлений поєднанням декількох
факторів, насамперед — існуючим неспри
ятливим фоном, що передувало виникненню
захворювання (вади розвитку кишечника,
недостатній розвиток залоз внутрішньої
секреції, які спричинили важкий перебіг ін
фекційної патології), відсутністю кваліфі
кованого лікування на початкових етапах
захворювання та несвоєчасною (з запізнен
ням) госпіталізацією дівчинки до стаціонару.
Отже, між припущеними порушеннями з боку
адміністрації оздоровчого закладу та з боку
медичного працівника закладу у відношенні
хворої та настанням смерті існує непрямий
причинний зв’язок.
Отже, в даному випадку, навіть за умови
відсутності відзначених вище припущень
у відношенні дитини порушень сприятливе
завершення захворювання не міг бути га
рантованим (т. 2, а. с. 134–167)», «У сукуп
ності, оцінюючи перелічені вище докази, які
зібрані відповідно до вимог кримінально —
процесуального закону, є належними та до
пустимими, суд вважає, що винуватість
обвинуваченої у вчиненні вищезазначеного
кримінального правопорушення в судовому
засіданні доведена повністю і зібраних дока
зів достатньо для визнання її винною.»
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Отже, суд обмежився лише посиланням
на висновок експертизи, без будь-якої його
оцінки.
Щодо другого твердження, то відповідно
до вироку Новосанжарського районного суду
Полтавської області.26

«У суду немає сумнівів у достовірності да
ної експертизи і правильності її висновків,
оскільки вона проведена спеціалістами висо
кої кваліфікації.
Виходячи з вищезазначеного, суд вважає, що
пояснення підсудних, у яких вони заперечу
ють свою вину є неспроможними, оскільки
спростовуються сукупністю вищенаведе
них доказів.

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я

Таким чином уся судова оцінка вищенаведених експертиз звелася до твердження, що
раз експерти є спеціалістами належної кваліфікації, значить, доказ є належним, повним, всебічним і об’єктивним.
Однак є й позитивні приклади, за якими
суди дотримуються згаданих процесуальних
вимог та критеріїв оцінки доказів.
Так, у вироку Вінницького міського суду
Вінницької області від 22.07.2015 р., справа
№ 127/18037/14-к27, зазначено:

«У матеріалах кримінального проваджен
ня є кілька висновків судово-медичних екс
пертиз, які по-різному визначили причину
смерті.

Доводи підсудних та їх захисників щодо ви
клику в судове засідання фахівців Головного
бюро СМЕ МОЗ України є безпідставними,
оскільки зазначені експерти: начальник ДУ
«Головне бюро судово-медичної експерти
зи МОЗ України», головний позаштатний
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
«Судово-медична експертиза», кандидат
медичних наук, доцент, професор кафедри
акушерства і гінекології № 1 НМУ, доктор
медичних наук, зав. кафедри анестезіоло
гії і інтенсивної терапії НМУ ім. О. О. Бого
мольця, доктор медичних наук, професор,
зав. відділенням судово-медичної гістології
ДУ «Головне бюро судово-медичної експер
тизи МОЗ України», лікар-судово-медичний
експерт судово-медичного відділу ДУ «Го
ловне бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України», які склали висновок № 92/11
від 24.01.2014 р., провели по суті повторне
дослідження процесу родів та їх наслідків
з врахуванням усіх наявних медичних доку
ментів породіллі та об’єктивно підтвер
дили висновок експертів — Полтавського
обласного бюро СМЕ № 2 від 18.09.2007 р. —
08.01.2008 р.»

Крім того, як вбачається із висновку експер
та № 116-к від 29.07.2013 — 01.10.2013 р. екс
перт взагалі не відповідав на питання, які
були йому поставлені, а давав відповіді на
зовсім інші питання, що є порушення чинно
го кримінального процесуального законодав
ства, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК
України висновок експерта — це докладний
опис проведених експертом досліджень та
зроблені за їх результатами висновки, об
ґрунтовані відповіді на запитання, постав
лені особою, яка залучила експерта, або слід
чим суддею чи судом, що доручив проведення
експертизи.
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У судовому засіданні експерт підтримав ви
сновки експертиз, які він проводив, однак дав
суду показання, які суперечать зробленим
ним же висновкам. Так експерт стверджував,
що пацієнт помер унаслідок недостатньо
го його обстеження перед операцією, не бу
ло проведене кардіообстеження в динаміці,
за що відповідальним є лікуючий лікар. У той
же час експерт стверджував, що ОСОБА_3
був лежачим пацієнтом, тому в анестезі
олога та кардіолога не було можливості
об’єктивно оцінити стан хворого в динаміці.
Крім того, експерт зазначив, що жирову ем
болію він не бачив, оскільки не брався відпо
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47178535
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відний матеріал на дослідження, а перед екс
пертами не ставилося питання про жирову
емболію.
Така відповідь експерта, на думку суду, є не
логічною, оскільки перед експертами ста
вилося питання про причину смерті, а це
означає, що експерти мали провести всі до
слідження і визначити, від чого помер хворий.
Це має суттєве значення, оскільки жирова
емболія не є кардіологічною патологією, вона
не може діагностуватися за життя, не існує
профілактики жирової емболії. Це підтвер
дили в судовому засіданні спеціалісти-лікарі
та експерти.».
«Слід зауважити, що у висновку № 115-к ті
самі експерт та спеціалісти дійшли ви
сновку про те, що медична допомога, яка
надавалася пацієнту, не стоїть у причин
ному зв’язку з погіршенням його стану та
причиною смерті. Це означає, що висновок
експерта № 115-к має певні протиріччя між
дослідницькою частиною та висновками.
Ці протиріччя не були усунуті в судовому за
сіданні, оскільки допитані експерти та спе
ціалісти так і не змогли дати чіткої відпо
віді на запитання, які конкретно дії призвели
до смерті пацієнта, що саме слугувало при
чиною смерті пацієнта.»
«Все наведене свідчить про те, що органом
досудового розслідування не було з’ясовано,
від чого все ж таки настала смерть паці
єнта. У судовому засіданні сторони, в тому
числі і сторона обвинувачення не ставила
питання про проведення додаткової чи по
вторної судово-медичної експертизи. Суд
же не має права вирішувати такі питання
на власний розсуд, оскільки обов’язок дока
зування винуватості підсудного у скоєнні
інкримінованого йому злочину лежить перш
за все на державному обвинувачі, а суд має
забезпечити дотримання основних прин
ципів кримінального процесу — змагаль
ності, диспозитивності. Адже відповідно до
ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов’язаний
доводити свою невинуватість у вчиненні
кримінального правопорушення і має бути
виправданим, якщо сторона обвинувачення
60
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не доведе винуватість особи поза розумним
сумнівом.»

Зазначений витяг з вироку суду став підставою для виправдання особи щодо інкримінованого їй кримінального правопорушення.
У ЄДРСР відсутнє хоча б одне рішення
суду першої інстанції у цивільній справі,
прийняте на користь позивача-пацієнта
у 2015 році, в якому як доказ не використовується судова експертиза чи яке прийняте не на підставі попереднього обвинувального вироку
Потерпілі від злочинів недостатньо повно
користуються наданими процесуальними
правами в частині можливості подання цивільного позову в кримінальному провадженні. Так, у 2015 році зазначений позов наявний
у 46% (17 з 37) кримінальних провадженнях.
Водночас необхідно звернути увагу на те,
що хоча, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону
України «Про судовий збір» позивачі у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я,
а також смертю фізичної особи, звільняються
від сплати судового збору під час розгляду
справи в усіх судових інстанціях, але подання
такого позову під час кримінального судового
провадження значно пришвидшує та спрощує
процедуру розгляду, адже у випадку винесення обвинувального вироку, за наявності інших
необхідних умов, у рамках нього буде вирішене
питання і про відповідне цивільно-правове відшкодування, розгляд усіх обставин справи буде
вчинений у рамках однієї судової процедури.
Суди України не вважають за необхідне
обґрунтовувати та вмотивовувати своє
рішення щодо визначення розміру суми
морального відшкодування
На жаль, суди, як і раніше, не намагаються
втілювати у своїй практиці вимоги постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від

2015–2016 (перша половина)

31.03.1995 «Про судову практику в справах
про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди», у п. 9 якої зазначено:

«Розмір відшкодування моральної (немайно
вої) шкоди суд визначає залежно від харак
теру та обсягу страждань (фізичних, душев
них, психічних тощо), яких зазнав позивач,
характеру немайнових втрат (їх трива
лості, можливості відновлення тощо) та
з урахуванням інших обставин. Зокрема,
враховуються стан здоров’я потерпілого,
тяжкість вимушених змін у його життєвих
і виробничих стосунках, ступінь зниження
престижу, ділової репутації, час та зусилля,
необхідні для відновлення попереднього ста
ну — за власною ініціативою чи за звернен
ням потерпілого — спростування інфор
мації редакцією засобу масової інформації.
При цьому суд має виходити із засад розум
ності, виваженості та справедливості.
Визначаючи розмір відшкодування моральної
(немайнової) шкоди, суд повинен наводити
в рішенні відповідні мотиви».
Однак, випадків дійсно ґрунтовної та розгорнутої мотивації суду у визначенні саме такого, а не іншого розміру відшкодування відшукати неможливо.
Найбільш типовим прикладом належного,
як на думку суду, застосування вищенаведених
положень є, наприклад, визначене у рішенні
Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 21 вересня 2015 року, справа
№ 154/2235/1528:

«Окрім цього, позивачем заявлено позовні
вимоги про відшкодування моральної шкоди
в сумі 300 000 грн, які, на думку суду, підляга
ють до часткового задоволення з наступних
підстав.
Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має
право на відшкодування моральної шкоди, за
28
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вданої внаслідок порушення її прав. Мораль
на шкода полягає у душевних стражданнях,
яких фізична особа зазнала у зв’язку з проти
правною поведінкою щодо членів її сім’ї чи
близьких родичів.
Розмір грошового відшкодування моральної
шкоди визначається судом залежно від ха
рактеру правопорушення, глибини фізичних
та душевних страждань, погіршення зді
бностей потерпілого або позбавлення його
можливості їх реалізації, ступеня вини особи,
яка завдала моральної шкоди, обставини, які
мають значення.
Визначаючи розмір моральної шкоди, яка під
лягає до стягнення з відповідача на користь
позивача, суд ураховує глибину та трива
лість заподіяних позивачу моральних страж
дань, викликаних смертю молодої доньки
внаслідок злочинних дій відповідача, яка бу
ла єдиною дитиною позивача, зміни, що на
стали в умовах її життя, коли на її вихованні
залишилась новонароджена онука-сирота,
необхідністю забезпечити нормальні умови
її життя та виховання, з народження заміни
ти матір, а також ураховує непоправність
завданих душевних страждань, а тому ви
значає розмір грошової компенсації за за
вдану моральну шкоду у розмірі, що дорівнює
10000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, що становить 170 000 грн.
При цьому суд ураховує суму коштів, що була
добровільно відшкодована відповідачем під
час розгляду справи в суді, а тому до стяг
нення підлягає 155 800 грн завданої мораль
ної шкоди.»

У цьому випадку суд прив’язав розмір грошової компенсації за завдану моральну шкоду
до певної кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що не є еквівалентом
моральних страждань особи.
Однак є і вкрай рідкий випадок, коли суд,
застосувавши практику Європейського суду
з прав людини, збільшив розмір морального відшкодування. Так, колегія суддів судової
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палати у кримінальних справах апеляційного
суду Львівської області29 встановила:

«Факт спричинення моральної шкоди до
водиться висновком експерта в сукупності
з іншими доказами.
Проте, визначаючи розмір спричиненої по
терпілим моральної шкоди, судом першої
інстанції не в достатній мірі враховано ха
рактер правопорушення, тяжкі наслідки —
інтранатальну загибель плоду і втрату
репродуктивної функції, інвалідизацію осо
би, виникнення нового урологічного захво
рювання, характер дій винної особи, перебу
вання в постійній нервовій напрузі у зв’язку
з необхідністю докладати зусиль для вияв
лення та покарання винної особи у смерті
їх дитини.
Розмір моральної шкоди повинен бути адек
ватним завданим моральним стражданням,
при цьому враховувати вимоги розумності
та справедливості.
Судом першої інстанції при визначенні роз
міру моральної шкоди безпідставно не взя
то до уваги Акт № 74 судово-психологічної
експертизи, яким експертно встановлено
розмір відшкодування з дотриманням ви
мог чинного законодавства і який пови
нен бути оцінений в сукупності з іншими
доказами.
Відповідно до ст. 51 Конституції України, ма
теринство та дитинство в Україні охоро
няється державою. Батько та мати мають
рівні права щодо дитини (ст. 141 Сімейного
кодексу України, ст. 11 Закону України «Про
охорону дитинства»). У рішенні Європей
ського суду з прав людини «Еванс проти Спо
лученого Королівства» (2004), яке є джерелом
права в Україні (відповідно до ст. 17 Закону
України «Про виконання рішень та застосу
вання практики Європейського Суду з прав
людини»), зазначено, що права чоловіка-доно
ра (в аспекті штучного запліднення) потре
бують не меншого захисту, ніж такі ж права
29
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жінки. А відтак, за принципом верховенства
права, насамперед пріоритетності прав
людини, можемо твердити, що права бать
ка потребують не меншого захисту, ніж
права матері, і не лише на етапі зачаття.
Страждання батька, який втратив дитину,
не матиме більше генетично рідних дітей
у подружжі, душевні переживання, пов’язані
з протиправними діями обвинуваченого.
У справі «Г. Б. та Р. Б. проти Республіки Мол
дова» (2012) Суд вказав на таке: «Жахливий
наслідок — те, що заявниця втратила
репродуктивну функцію та виникнення
хронічних захворювань, свідчить, що обу
мовлене втручання є особливо серйозним
в аспекті ст. 8 Конвенції, що вимагає спра
ведливої сатисфакції».
Враховуючи вищенаведене, колегія суддів вва
жає, що розмір морального відшкодування
слід змінити, стягнути з відповідача Кому
нального закладу Сокальської районної ради
Львівської області «Сокальської централь
ної районної лікарні» в користь ОСОБИ_4
160 512 грн, як відшкодування моральної шко
ди, стягнути з відповідача Комунального за
кладу Сокальської районної ради Львівської
області «Сокальської центральної районної
лікарні» в користь позивача 100 000 грн, як
відшкодування моральної шкоди.»
Якість обґрунтування судами прийнятого рішення не залежить і від розміру грошового відшкодування, зазначений вище приклад загального підходу застосовується як
до суттєвих відшкодувань, наприклад у розмірі 100 000 грн.30, так і до значно менших —
5000 грн.31
У середньому «ціна» людського життя судами України визначена в розмірі 165 385 грн. Найбільша задоволена
сума — 700 000 грн, найменша —
50 000 грн.
30
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Цікаво, що самі позивачі в середньому оцінили життя у 402 923 грн, або вище у 2,4 рази, ніж
суди України. Для зручності порівняння задово-

лених та запитуваних розмірів відшкодувань моральної шкоди із зазначенням чинників виникнення такої шкоди складено таблицю та діаграму.

№ справи з таблиці

Відшкодування моральної шкоди
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відшкодування

1

Смерть сина внаслідок ненадання дитині необхідної медичної
допомоги, що спричинено настанням гострого гангренозного
http://www.reyestr.court.gov.ua/
апендициту, який ускладнився дефузним фібронозно-гнійReview/53270268
ним перитонітом з розвитком сепсісу (септицемії), загальної
інтоксикації організму (поліорганної недостатності)

200 000 грн

200 000 грн

2

Смерть новонародженої дитини через бездіяльність працівників пологового будинку, яка виразилась у відсутності моніhttp://www.reyestr.court.gov.ua/
торингу внутрішньоутробного стану плода — кардіотокограReview/42537449
фії, що дало б змогу вчасно прийняти рішення про виконання
хірургічного втручання — операції кесаревого розтину

500 000 грн

50 000 грн

3

Лікар акушер-гінеколог, яка неналежно виконувала свої
професійні обов’язки лікаря в ході прийняття пологів, не
http://www.reyestr.court.gov.ua/
проводила ряд заходів, направлених на нормальний перебіг
Review/54302174
процесу пологів, що спричинило тяжкі наслідки, а саме внутрішньоутробну смерть плоду породіллі

150 000 грн

100 000 грн

4

Інтранатальна смерть плода, яка настала внаслідок відhttp://www.reyestr.court.gov.ua/ сутності належного спостереження за станом пацієнтки, заReview/52007258
пізнілої діагностики дистресу плода і, як наслідок, невчасне
проведення операції кесарського розтину

138 000 грн

100 000 грн

5

Смерть новонародженої дитини через порушення вітальних
http://www.reyestr.court.gov.ua/
функцій центрального ґенезу у зв’язку з травматичним ушкоReview/42939505
дженням головного мозку

200 000 грн

160 000 грн

№

Посилання

Причина моральної шкоди
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6

Несвоєчасне надання медичної допомоги в ранньому післяпологовому періоді через запізнілу діагностику гіпотонічної
http://www.reyestr.court.gov.ua/
кровотечі, що призвело до розвитку геморагічного шоку
Review/42209102
в незворотній стадії, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді
смерті породіллі

200 000 грн

70 000 грн

7

Лікар акушер-гінеколог не проводила постійний моніторинг
за внутрішньоутробним станом плоду шляхом кардіотокографії та без встановлення діагнозу «слабкість пологової
діяльності» (слабкість потуг) призначила та розпочала пологову стимуляцію родорозрішення окситоцином, не виhttp://www.reyestr.court.gov.ua/ ключивши клінічну невідповідність розмірів таза матері
та плоду та об’єктивно встановлений стан плоду й при діаReview/50814440
гностиці брадикардіїї плоду (90–100 ударів за 1 хв), тобто,
виявивши ознаки дистресу, не провела заходи направлені на
прискорення потужного періоду шляхом епізотомії, вакуум
екстракції плоду або акушерських щипців, що призвело до
мертвонародження плоду

150 000 грн

100 000 грн

8

Медичний працівник недбало і несумлінно поставилась до
http://www.reyestr.court.gov.ua/ виконання покладених на неї обов’язків, внаслідок ненаReview/50814472
лежного виконання своїх професійних обов’язків лікаря, що
спричинило тяжкі наслідки, а саме смерть хворої

300 000 грн

170 000 грн

9

http://www.reyestr.court.gov.ua/
Втрата працівниками лікарні трупа мертвонародженої дитини
Review/53904662

2 000 000 грн

200 000 грн

100 000 грн

100 000 грн

Лікар акушер-гінеколог неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, прийняла пологи через природні родові шляхи
і народився хлопчик, який унаслідок неправильного ведення
http://www.reyestr.court.gov.ua/
пологів отримав пологову черепно-мозкову травму у вигляді
11
Review/50602804
двобічних кефалогематом тім’яних кісток з переломом правої, з крововиливом під оболонки та в речовину головного
мозку, від якої помер у лікарні «Охматдит»

1 000 000 грн.

700 000 грн.

Лікар гінеколог-онколог, неналежно виконала свої професійні
http://www.reyestr.court.gov.ua/ обов’язки медичного працівника, внаслідок недбалого до
12
них ставлення, що призвело до смерті молодої жінки, у якої
Review/52446431
залишились двоє малолітніх дітей

200 000 грн

200 000 грн

Лікар акушер-гінеколог не здійснив правильну оцінку даних
КТГ з подальшим переглядом тактики ведення пологів шляхом проведення кесаревого розтину, натомість вчинивши
дії, які не повинен був здійснювати, але здійснив: використав в ІІ періоді пологів прийом Кристелера — натискування
на дно матки з метою виштовхування плоду, що призвело
до перерозгинання голови плоду з щільним контактом
http://www.reyestr.court.gov.ua/ потиличною кісткою об кістки тазу матері, внаслідок чого
10
у новонародженого утворився перелом потиличної кістки.
Review/42582294
Внаслідок вищевказаних дій були спричинені тяжкі наслідки для новонародженого у вигляді ураження головного
мозку (гіпоксично-ішемічного походження) з утворенням
у подальшому чисельних вогнищ лейкомаляції, кист речовини головного мозку і гліальних рубців та розвитком
набряку — розпухання головного мозку, від яких настала
смерть дитини
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я

Професор кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти, не маючи належної кваліфікації уролога,
внаслідок недбалого ставлення до професійних обов’язків,
http://www.reyestr.court.gov.ua/
провів у хірургічному відділенні Харківської обласної клі13
Review/43353096
нічної травматологічної лікарні, що є базою кафедри ХМАПО,
хірургічне оперативне втручання хворому — видалення
нирки і сечоводу, під час чого пацієнт помер

100 000 грн

100 000 грн

Неналежне проведення після імплантації зубопротезування
нижньої щелепи зліва, що призвело до необхідності наступhttp://www.reyestr.court.gov.ua/
ного медичного втручання — заміни трьох металокераміч14
Review/42796832
них коронок, видалення кісткових утворень, частини слизової оболонки порожнини рота

100 000 грн

5 000 грн

http://www.reyestr.court.gov.ua/ Протиправне рішення Херсонської міської медико-соціальної
Review/42747535
експертної комісії про відмову у встановленні інвалідом

10 000 грн

5 000 грн

15

2015 рік — рік цілковитої гуманності до
лікарів: у жодному вироку не призначено реальне відбуття медичним працівниками кримінальних покарань у виді
обмеження чи позбавлення волі32
Як виходить з апеляційної практики, потерпілі явно не задоволені існуючим станом
речей, з чим відповідні суди інколи погоджуються та посилюють покарання, призначені
судами першої інстанції.32
Наприклад, є випадок посилення покарання, шляхом скасування звільнення від відбування покарання з випробовуванням та збільшення строку позбавлення права обіймати
певні посади та займатися певною діяльністю33.
У судовому рішенні зазначено:

«...колегія суддів не може погодитися з висно
вком суду першої інстанції про призначення
покарання з застосуванням ст. 75 КК Украї
ни, оскільки він не ґрунтується на загальних
засадах призначення покарання, визначених
у ст. 65 КК України, згідно з якими при при
значенні покарання суд повинен урахувати
ступінь тяжкості вчиненого злочину, осо
бу винного та обставини, які пом’якшують
32

За матеріалами дослідження, які є вибіркою з ЄДРСР.

33

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52753870

та обтяжують покарання. Особі, яка вчини
ла злочин, має бути призначено покарання
необхідне і достатнє для її виправлення та
попередження нових злочинів.
При призначені покарання обвинуваченому із
застосуванням ст. 75 КК України, суд першої
інстанції в достатній мірі не врахував кон
кретні обставини справи та не взяв до уваги
думку потерпілої.
У той же час, призначаючи покарання за
ст. 140 ч. 2 КК України, у вигляді позбавлення
волі, суд першої інстанції не дотримався за
гальних засад призначення покарання, а саме,
при визнанні особи винною у вчиненні злочи
ну, за яким санкція закону нарівні з позбавлен
ням волі на певний строк передбачає більш
м’які види покарання, суд при постановлен
ні вироку повинен був обговорити питання
призначення покарання, не пов’язаного з по
збавленням волі.
Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого
злочину, який віднесений до категорії зло
чинів середньої тяжкості, є необережним,
з урахуванням даних про особу обвинуваче
ного, конкретних обставин кримінального
провадження, ставлення обвинуваченого до
вчиненого, з урахуванням думки потерпілої,
колегія суддів вважає, що необхідно призна
чити покарання у вигляді обмеження волі
у межах санкції ч. 2 ст. 140 КК України і таке
покарання буде необхідним і достатнім для
виправлення обвинуваченого та поперед
65
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ження вчинення ним нових кримінальних пра
вопорушень.

а також навести такі закономірності, виявлені
в ході дослідження:

Крім того, колегія суддів вважає обґрунтова
ними доводи апеляційної скарги прокурора
про те, що призначене додаткове покарання
у вигляді позбавлення права обіймати поса
ду лікаря в установах, підприємствах, органі
заціях, незалежно від форми власності стро
ком на один рік, є також м’яким.

1. Суди першої інстанції допускають велику кількість порушень норм матеріального
та процесуального права, що призвело до 45%
змін та скасувань їх рішень судами наступних
інстанцій.

З огляду на наведене, а також на те, що, зай
маючи згідно з наказом Київського обласного
центру охорони здоров’я матері та дитини
від 01 квітня 1997 року № 1-вк посаду лікаря
акушера-гінеколога гінекологічного відді
лення КЗ КОР «Київський обласний центр
охорони здоров’я матері і дитини», вчинив
злочин, пов’язаний з неналежним виконання
своїх службових обов’язків, колегія суддів вва
жає за необхідне призначити останньому
додаткове покарання у вигляді позбавлен
ня права обіймати посаду лікаря в устано
вах, підприємствах, організаціях, незалеж
но від форми власності на максимальний
строк, передбачений санкцією ч. 2 ст. 140 КК
України».
Найбільше призначене судом покарання
за вчинення «медичного злочину» у 2015 році
становить п’ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані із
виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік шість місяців (замінене
річним іспитовим строком)34.

5.4. Висновки
Підсумовуючи результати проведеної дослідженої роботи, можна зазначити, що в Україні
є приклади успішного притягнення медичних
працівників до юридичної відповідальності,
34
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2. Найбільш поширеною статтею Кримінального кодексу України з погляду кримінальних правопорушень, вчинених медичними працівниками, є ст. 140 КК, тобто неналежне
виконання своїх професійних обов’язків.
3. Кількість виправдувальних вироків у медичних справах більш ніж як у 20 разів перевищує їх кількість без врахування спеціалізації
справ загалом по країні.
4. Перспективним для звернення до адміністративних судів є лише позови щодо скасування правових актів, під час прийняття яких
було допущено порушення законодавства,
та щодо недотримання процедури розгляду
звернень громадян.
5. Для прийняття позитивного рішення
в рамках цивільного судочинства необхідними
умовами є або наявність обвинувального вироку, на підставі якого встановлено обставини
справи, або відповідної судової експертизи.
6. Суди й далі надають пріоритет висновкам
експертів перед іншими доказами, не оцінюють та не перевіряють їх у сукупності.
7. Суди України не вважають за необхідне
обґрунтовувати та вмотивовувати своє рішення щодо визначення розміру суми морального
відшкодування.
8. Середню «ціну» людського життя визначено судами у розмірі 165 385 грн, що більше
ніж у 2,4 рази відрізняється від відповідної
оцінки потерпілих.
9. У жодному обвинувальному вироку
у 2015 році покарання у вигляді обмеження чи
позбавлення волі не призначене до реального
відбуття.
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ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ЯК ІНДИКАТОР ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Розділ 6
Замісна терапія як індикатор
дотримання прав людини в Україні

1

Вступ

1

Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ)
уже понад десять років є своєрідним індикатором дотримання в Україні прав
людей, які мають хронічну залежність від
опіоїдних наркотиків
Замісна підтримувальна терапія — довгострокове комплексне лікування пацієнтів
з опіоїдною залежністю для стабілізації їхнього психічного стану, зменшення медичних
і соціальних наслідків уживання нелегальних
наркотиків, створення передумов для реабілітації та лікування наявних захворювань.
В Україні програми ЗПТ впроваджуються з 2004 року з використанням метадону
або бупренорфіну і є гарантованим державою заходом профілактики ВІЛ та вірусного
гепатиту С.
Програма ЗПТ приносить користь усьому суспільству, адже вона зменшує тягар не
гативних наслідків споживання наркотичних
речовин, сприяє скороченню вживання заборонених препаратів, зниженню рівня злочинності, пов’язаної із отриманням нелегальних
1

Розділ підготовлено: П. Скала, С. Ткаля, С. Ботвін,
М. Андрущенко, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІД в Україні», Фонд «Надія та довіра».

наркотиків, зниженню смертності від передозувань, а також пригальмовує темпи поширення ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

6.1. ЗПТ в Україні
Надання послуг ЗПТ регламентоване від
повідними законами, урядовими постановами та наказами профільних міністерств (зокрема Наказом МОЗ № 200 від 27.03.2012 р. «Про
затвердження Порядку проведення замісної
підтримувальної терапії хворих з опіоїдною
залежністю»), що дає змогу суттєво знизити
кількість перешкод, з якими стикаються споживачі ін’єкційних наркотиків під час включення у програму ЗПТ або безпосередньо під час
лікування.
На сьогодні більшість пацієнтів програми
ЗПТ отримують лікування за кошти Глобаль
ного фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі — Глобальний фонд)
через Альянс громадського здоров’я, незначна кількість — за власні кошти і кошти місцевих бюджетів.
У пунктах надання ЗПТ також забезпечено
супровід соціального працівника, який відіграє роль своєрідного «містка» між пацієнта67
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ми ЗПТ та послугами (діагностика та лікування
ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів, відновлення документів, працевлаштування, оформлення пенсій, отримання групи інвалідності
тощо).
Станом на кінець 2015 року:
•• Лікування за програмою ЗПТ отримували
8512 пацієнтів, із них із застосуванням
метадону — 7604 осіб (85%), бупренорфіну — 908 осіб (15%).
•• Серед пацієнтів:
ÐÐ 80,6% — чоловіки, 19,4% — жінки;
ÐÐ ВІЛ-інфіковані — 42% (із них отримують антиретровірусну терапію —
61%);

підвищує утримання цих осіб у програмі ЗПТ
та сприяє їх ресоціалізації.
Попередній багаторічний досвід видачі
препарату бупренорфін уже показав ефективність такого підходу: більш ніж 340 пацієнтів
у 14 регіонах України отримують його за рецептами на постійній основі, що дає змогу їм
більше часу приділяти роботі, родині, своєму
здоров’ю, не будучи прив’язаними до щоденного відвідування сайту ЗПТ.
У 14 регіонах запроваджена форма «домашній стаціонар», у якій узяли участь 155 пацієнтів, які, зокрема, отримували препарат ЗПТ безпосередньо із закладів охорони здоров’я для
самостійного прийому вдома.

ÐÐ хворі на туберкульоз — 16%;
ÐÐ хворі на гепатит В — 18%;
ÐÐ гепатит С — 56%.
•• Середній вік пацієнтів — 36 років.
•• Середній стаж вживання наркотиків —
16 років.
У вересні 2015 року завдяки активній адвокаційній роботі громадських організацій,
в тому числі й Альянсу громадського здоров’я,
та пацієнтів програми набули чинності накази МОЗ України № 494 від 07.08.2015 р. «Про
деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
та № 496 «Про внесення зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», пізніше, у грудні 2015 року, МОЗ України
своїм наказом № 863 вніс відповідні зміни до
вищезгаданого «Порядку проведення замісної
підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», завдяки чому пацієнти ЗПТ, які проходять лікування із застосуванням метадону,
можуть отримувати свої препарати «на руки»
безпосередньо з лікувального закладу або
за рецептом на термін до 10 днів. Ці нові положення значно полегшують доступ пацієнтів
ЗПТ до рецептурних лікарських наркотичних
препаратів для самостійного їх прийому, що
68

6.2. Криза ЗПТ через військові дії
на Сході України

Основною негативною тенденцією у сфері
впровадження ЗПТ протягом 2015 року стало
подальше закриття сайтів ЗПТ на неконтрольованих територіях Сходу України, які опинилися
під контролем так званих «ДНР» та «ЛНР».
Усього у 2015 році понад 500 пацієнтів ЗПТ
вимушені були припинити лікування (разом від
початку військових дій у травні 2014 року —
більш ніж 900) через рішення влади «ЛНР»
про зупинку програм, вичерпання запасів препарату на території, що контролюється «ДНР»,
та режимні обмеження щодо обігу контрольованих речовин з боку Уряду України.
У серпні 2015 року понад 90 пацієнтів ЗПТ
у м. Горлівка, що знаходиться під контролем
«ДНР», змушені були припинити лікування через повне вичерпання запасу препаратів; з цієї
ж причини у жовтні 2015 року було припинено
лікування для 54 пацієнтів ЗПТ у м. Макіївка.
У травні 2015 року на підставі «невідповідності законодавству ЛНР» було остаточно зупинено ЗПТ на неконтрольованій Україною території Луганської області.
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Динаміка кількості пацієнтів ЗПТ у Донецькій та Луганській областях
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На теріторіях, що контролюються Україною

На території, підконтрольній «ДНР»,
у Донецьку, продовжує функціонувати
лише один сайт, де кілька десятків пацієнтів отримують препарат у мінімальному
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На теріторіях, непідконтрольних Україні

середньодобовому дозуванні — 25 мг. Фактично, пацієнтам проводиться довготривала детоксикація зі зниженням дозування
препарату.
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6.3. Допомога пацієнтам ЗПТ —

внутрішнім переселенцям із зони АТО
та окупованого Криму

Від травня 2014 року за участі низки донорських організацій (МБФ «Відродження», Фонду
Відкритого Суспільства, СНІД-Фонду Елтона
Джона, Групи Помпіду Ради Європи та Глобального фонду) Альянс громадського здоров’я
впроваджує проект підтримки пацієнтів ЗПТ
з анексованого Криму та зони АТО (Донецької
та Луганської областей). Серед послуг, що надаються в межах цього проекту: оперативне
вирішення питань щодо включення пацієнтів
до програми ЗПТ на території України, при
необхідності — обстеження на ВІЛ, ТБ та інша
медична допомога. Окрім того, для учасників
проекту передбачено цілодобовий соціальний
супровід(індивідуальний кейс-менеджмент),
що сприяє їх адаптації та соціалізації на новому
місці, створення умов для проживання (оплачується оренда житла), забезпечення продуктовими наборами та гігієнічними пакетами.
Їм надається допомога у працевлаштуванні, поновленні, за необхідності, документів. Завдяки
отриманим послугам 94% учасників проекту
стали на облік як вимушені переселенці, 42%
працевлаштувались постійно або тимчасово,
19% одержали пенсії по інвалідності, державну
допомогу на дітей (5%), діти переселенців були
влаштовані до дитячих дошкільних закладів
та шкіл тощо.

ЗПТ у 8 областях. Вперше до проекту включено 7 сайтів, які знаходяться на контрольованій
Україною території Луганської та Донецької
областей (у тому числі новий сайт у м. Рубіжне,
Луганської області, який почне функціонувати після ремонту та оснащення приміщення).
Саме на цих сайтах зосереджено майже половину всіх пацієнтів ЗПТ-внутрішніх переселенців. Завдяки співпраці з Департаментами
охорони здоров’я Луганської та Донецької областей для забезпечення та збільшення прийому пацієнтів, які прибувають із зони АТО,
видано накази щодо перерозподілу препаратів ЗПТ між сайтами області, для яких здійснюються регулярні поставки. На деяких сайтах
забезпечено видачу пацієнтам препаратів ЗПТ
на 7–10 днів за рецептами або безпосередньо
на сайті.

«Ми з Горлівки, учасниками програми замісної
терапії стали якраз перед війною. Були дуже
задоволені, життя почало налагоджувати
ся, знайшли роботу, тільки гроші почали
збирати, тільки батьки зраділи, що у нас усе
добре, — а тут війна, бомбардування і все.

Станом на кінець 2015 року заходами проекту охоплено 215 осіб у 8 областях України.
З них: 120 пацієнтів із зони АТО Луганської області, 85 — із зони АТО Донецької області, 10 —
з Криму.
Вже без підтримки зазначених проектів
майже 150 пацієнтів-переселенців продовжують отримувати ЗПТ за новим місцем проживання і, в разі потреби, лікування ВІЛ-інфекції
та туберкульозу, або після повернення додому
на території, де завершились активні бойові дії.
Від червня 2015 року проект впроваджується за кошти Глобального фонду. За цей період
його географію розширено на 14 міст/17 сайтів
70

Спочатку якось перебивалися, поки препа
рат був, а як запаси скінчилися — не знали,
що й робити. Ми вирішили виїжджати на
контрольовану територію. Як їхали — це
окрема історія, своїм ходом, без перепусток,
дуже довго, але тепер у нас все добре. До ві
йни в Горлівці на ЗПТ було 350 чоловік, а зараз
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програми немає, декілька людей уже помер
ли — у них просто все почало відмовляти,
передозування».
Володимир та Олена, пацієнти ЗПТ,
зараз живуть у Слов’янську.

і сестра, але мені там місця немає... Зарп
лата соцпрацівника невисока, але це робо
та, тому планую залишатися тут, життя
триває.

Національна гаряча лінія з питань замісної підтримувальної терапії

Особистий досвід: історія Руслана
Я сам з Луганська, з 2009 року приймаю заміс
ну терапію. До цього було все сумно, багато
судимостей, приводів. З початком лікування
життя налагодилось, все було чудово: ро
бота, сім’я, почав займатися бізнесом. Але
коли у нас все це почалося, ми вже зрозуміли,
до чого йде. Більш розсудливі стали їхати
відразу, нам почали знижувати дозування.
Потім була блокада, в місто не надходили лі
ки, багато хто виїхав, але в мене хвора мати,
треба було допомагати, я весь час залишав
ся там. Сайт працював, але проблем виста
чало. Коли дозування стали мінімальними,
я зрозумів, що треба рушати. Так я опинився
в Дніпропетровську.

0-800-507-727 / http://www.osthotline.in.ua
Телефон довіри з питань замісної підтримувальної терапії почав працювати з лютого
2009 року. Головна мета його діяльності: спрощення доступу СІН до програм ЗПТ, формування коректного ставлення до ЗПТ в суспільстві,
а головне — консультування та вирішення проблемних питань у програмах ЗПТ. У 2015 році
за підтримки Альянсу громадського здоров’я
телефон продовжив працювати вже як Наці
ональна гаряча лінія з питань ЗПТ, куди пацієнти могли звернутися за консультацією або
за допомогою у випадку порушення їх прав,
а також отримати необхідну інформацію щодо
ЗПТ. Усього протягом 2015 року на гарячу лінію
надійшло 2415 звернень.
Основні питання, з якими громадяни
зверталися на гарячу лінію:
•• контакти сайтів ЗПТ (можливість переведення на інший сайт, що робити у випадку
переїзду в інше місто, відпустки, як стати
учасником програми);
•• порушення прав пацієнтів окремими працівниками міліції;

Півроку був без роботи, заробляв дрібними
підробітками. Потім познайомився з ди
ректором місцевої громадської організації.
Спочатку допомагав їм на добровільних за
садах: зробити веб-сайт, підтримати сто
рінки в соцмережах, фотографувати. Потім
з’явилася вакансія соціального працівника на
сайті, і зараз я працюю в організації, мені по
добається допомагати іншим.
Хотілося б тут залишитися. Там, в ЛНР,
життя немає ніякого. Сім’я моя там, мати

•• як отримувати препарат в умовах «домашнього стаціонару»;
•• отримання препарату за рецептом / безпосередньо з лікувального закладу;
•• адміністративні виписки пацієнтів;
•• отримання препаратів ЗПТ в ІТТ / СІЗО;
•• зниження та підвищення дози замісного
препарату;
•• тестування на ПАР (наявність психоактивних речовин);
•• можливість переїзду з АР Крим на материкову частину України та переведення
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з тимчасово окупованих території на підконтрольну територію України з метою
отримання ЗПТ.
Особливу роль відіграла гаряча лінія у долях переселенців з АР Крим та неконтрольованих Україною територій Донецької і Луганської
областей. Більшість із них змогли стати учасниками програми для переселенців саме завдяки
дзвінку на гарячу лінію, де їм давали телефони регіональних координаторів, інформували

в яких містах є вільні місця тощо. Звернення
від вимушених переселенців становили майже п’яту частину всіх зафіксованих звернень
(516 дзвінків, більша частина з яких, а саме:
407, була зафіксована у першому півріччі, що
спричинено активною фазою бойових зіткнень
і активізацією вимушеної міграції).
Однак проблеми виникають у пацієнтів
програм ЗПТ по всій території України, що наявно демонструє графік регіонального розподілу отриманих дзвінків.

Кількість звернень на Гарячу лінію (в розрізі регіонів)
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права, зокрема багато звернень на гарячу
лінію стосувалось відносин із працівниками
правоохоронних органів. Одним із найбільш
розповсюджених випадків порушення прав
пацієнтів є присутність працівників органів
внутрішніх справ (поліція, БНОН) у кабінеті видачі ЗПТ саме під час видачі та прийому препарату. Крім того, працівники поліції нерідко
звертаються до персоналу сайту з вимогою
надати базу даних пацієнтів, що суперечить
ст. 39-1 та ст. 40 Закону України «Основи зако
нодавства України про охорону здоров’я»
від 19.11.1992 № 2801-XII.
Надходили скарги на особисті перевірки
пацієнтів, коли співробітники правоохоронних
органів оглядали їх ротову порожнину, кишені
чи приватні речі. Такі інциденти неодноразово
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зафіксовано у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Рівненській та інших областях.

окремих виправних установ систематично порушуються права пацієнтів.

Взагалі, протягом 2015 року права пацієнтів продовжували грубо порушувати працівники органів внутрішніх справ. Зазвичай такі
порушення відбувалися у випадках скоєння
вбивства чи іншого тяжкого злочину недалеко від пункту видачі препарату. Зафіксовано
епізоди, коли всіх без винятку пацієнтів ЗПТ
незаконно і без пред’явлення підозри чи звинувачення затримували безпосередньо на
сайті й доправляли до відділку міліції / поліції,
«відпрацьовували на причетність до скоєного
злочину»: проводили дактилоскопію та брали
персональні дані.

Найчастіше такі випадки фіксуються у Запорізькій області. Неодноразово надходили звернення від родичів чи друзів пацієнтів
та соціальних працівників про те, що після затримання й ув’язнення пацієнтів у СІЗО вони
залишалися без доступу до препарату замісної
терапії. І це при тому, що навіть один день без
препарату може звести нанівець усі витрачені
зусилля щодо лікування людини від наркотичної залежності. Незважаючи на те, що і адміністрація виправних установ, і їх медичні служби
ознайомлені з наслідками подібної ситуації,
вони дозволяють собі позбавляти пацієнта терапії на тривалий термін. Наприклад, два пацієнти були практично одночасно затримані
й поміщені в Запорізький слідчий ізолятор, де
протягом чотирьох днів перебували без доступу до терапії метадоном. І лише після звернень
до Голови Державної пенітенціарної служби
України та до Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини на місцевому рівні було вжито
заходів, щоб вирішити проблему забезпечення пацієнтів належною медичною допомогою.
Дуже сумнівно, що проблеми цих людей були б
вирішені без втручання центральних органів,
які дізналися про ситуацію завдяки своєчасному сигналу на Національну гарячу лінію.

Частими були скарги на дії працівників органів внутрішніх справ, коли під час затримання пацієнтів вони наполегливо рекомендували
медперсоналу виключити-виписати його з програми. Однак виключення пацієнтів можливе
лише в результаті фіксації грубих порушень
правил участі у програмі, таких як: спроба виносу препарату за межі кабінету видачі, перерви у лікуванні на 10 днів і більше поспіль без
поважної причини, агресивна поведінка та погрози медперсоналу, вживання наркотичних
речовин не призначених лікарем на території
сайту ЗПТ, постійне вживання алкоголю.
Особливою окремою темою звернень на
гарячу лінію, є протиправні дії представників
Державної пенітенціарної служби України і її
окремих підрозділів. Саме з такими ситуаціями
пов’язані найгарячіші та найтерміновіші повідомлення, які вимагають нагального реагування з боку персоналу гарячої лінії, правозахисників, інших фахівців. Незважаючи на факт, що
ЗПТ передбачає безперервність лікування і це
життєво важливо для пацієнтів, оскільки переривання прийому препарату спричиняє розвиток загрозливого стану для життя і здоров’я,
а також наявність спільного Наказу МОЗ/
МВС/Мін’юсту/ДСКН № 821/937/1549/5/156
від 22.10.2012 р. «Про затвердження Порядку
взаємодії закладів охорони здоров’я, органів
внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів для забезпечення безперервно
сті лікування препаратами ЗПТ», керівництвом

У Рівненському СІЗО пацієнт замісної терапії, який до того ж приймає АРВ-терапію, на
п’ять діб був позбавлений медикаментів. Але
завдяки його дружині, яка своєчасно повідомила про проблему чоловіка, і втручанню гарячої лінії людині забезпечили доступ до препаратів ЗПТ та АРВ-терапії.

6.4. Порушення прав пацієнтів ЗПТ,

зафіксовані у щорічній доповіді
Омбудсмена

Системному характеру порушень прав пацієнтів ЗПТ з боку правоохоронних органів
та тиску на лікувальні заклади, що впрова73

Розділ

6

джують таке лікування в Україні, присвячено
чималу частину доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан
додержання та захисту прав і свобод людини
і громадянина в Україні» за 2015 рік2.
Так, замість упорядкування замісної підтримувальної терапії, як це передбачено Стратегією (наркополітики), органами внутрішніх
справ проводяться безпідставні перевірки діяльності закладів охорони здоров’я, задіяних
для впровадження ЗПТ, та перешкоджання діяльності цих закладів. Право на медичну допомогу, у тому числі щодо забезпечення безперервності ЗПТ, систематично порушується.
Порушення права на медичну допомогу наркотично залежних осіб полягає також
у невжитті заходів щодо зняття абстинентного
синдрому та незабезпеченні безперервності
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) відповідно до призначень лікаря у разі затримання
таких осіб чи тримання їх у місцях несвободи.
У разі затримання наркозалежної особи, якій
лікарем призначено лікування препаратами
ЗПТ, працівники ОВС мають діяти відповідно до
«Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я,
органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів
і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії», затвердженого спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної
служби України з контролю за наркотиками
від 22.10.2012 р. № 821/937/1549/5/15643. Відповідно до вимог зазначеного Порядку, працівники ОВС у разі затримання учасника ЗПТ
зобов’язані провести необхідну реєстрацію
такого затримання, повідомити відповідний
заклад охорони здоров’я та за призначенням
лікаря забезпечувати доставку затриманого до
такого закладу для прийому цього препарату.
2
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Невиконання працівниками ОВС зазначених
обов’язків щодо забезпечення хворого на наркоманію замісною терапією має розцінюватися як порушення права на медичну допомогу,
прирівнюється до катування, нелюдського поводження та, очевидно, становить порушення
ст. 3 Конвенції.
Нехтування працівниками ОВС своїми
обов’язками щодо забезпечення безперервності ЗПТ іноді призводить навіть до летальних випадків. Так, під час одного із проваджень Уповноваженого, яке проводилося
саме за таким випадком, встановлено, що
23.10.2015 р. безпосередньо на території
Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом працівниками Личаківського РВ Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області був
затриманий за підозрою у вчиненні злочину
наркозалежний пацієнт програми ЗПТ громадянин А. У зазначеному закладі охорони
здоров’я А. перебував саме з метою отримання препарату ЗПТ відповідно до призначення
лікаря, але не встиг його отримати у зв’язку
із затриманням. Після фактичного затримання
А. був доставлений до слідчого Личаківського райвідділу міліції, а в подальшому був поміщений до ІТТ Львівського міського управління ГУМВС у Львівській області. Працівники
ІТТ, проігнорувавши свої обов’язки, передбачені нормативними вимогами, не повідомили
заклад охорони здоров’я про перебування
в ІТТ особи, яка потребує консультації лікарянарколога.
Незважаючи на стан абстинентного синд
рому, яким страждав А. у зв’язку з перериванням курсу ЗПТ та пов’язані з ними фізичні
і психологічні страждання, доставку А. до закладу охорони здоров’я для отримання препаратів ЗПТ чи для проведення детоксикації не
забезпечили. Не витримавши фізичних та душевних страждань, перебуваючи в камері ІТТ,
25.10.2015 р. А. покінчив життя самогубством
шляхом повішання на власному одязі. Прокуратурою Львівської області за фактом смерті А.
відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією ч. 2 ст. 120 (доведення до самогубства,
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вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого)
та ст. 367 (службова недбалість) Кримінального
кодексу України.
Інший випадок нехтування працівниками
ОВС своїми обов’язками щодо забезпечення
безперервності ЗПТ, з яким зіткнулися працівники Відділу під час одного із проваджень
Уповноваженого, також ледве не призвів до
летального наслідку. 23.06.2015 р. працівниками Личаківського РВ Львівського міського
управління УМВС України у Львівській області
за підозрою у вчиненні злочину був затриманий наркозалежний пацієнт програми ЗПТ Р.
У цей же день він був поміщений в ІТТ. Під час
фактичного затримання, перебування у Личаківському райвідділі та перебування в ІТТ Р.
неодноразово заявляв працівникам ОВС, що
він є пацієнтом програми ЗПТ, потребує прийому препарату ЗПТ відповідно до призначення лікаря. Однак працівниками ОВС було
проігноровано нормативні вимоги щодо забезпечення безперервності ЗПТ, заклад охорони здоров’я про перебування в ІТТ Р., який
потребує консультації лікаря-нарколога, не
повідомили. Незважаючи на стан абстинентного синдрому, яким страждав Р. у зв’язку
з перериванням курсу ЗПТ та пов’язані з ними
фізичні і психологічні страждання, доставку Р.
до закладу охорони здоров’я для отримання
препаратів ЗПТ чи для проведення детоксикації не забезпечили.
Для того, щоб привернути увагу правоохоронців до своїх фізичних та душевних
страждань, а також змусити їх належним чином відреагувати, перебуваючи в камері ІТТ, Р.
змушений був проковтнути ложку, чим заподіяв собі тілесні ушкодження. Лише після цього
працівники ІТТ забезпечили доставку Р. до закладу охорони здоров’я для отримання препарату ЗПТ.
Продовжує викликати стурбованість стан
забезпечення безперервності прийому препаратів ЗПТ у слідчих ізоляторах у разі застосування до затриманих наркозалежних осіб
запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою.

Обов’язки працівників СІЗО щодо забезпечення безперервності ЗПТ також регламентовані Порядком взаємодії закладів охорони
здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих
ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами
замісної підтримувальної терапії. Відповідно
до цього Порядку працівники СІЗО у разі поміщення до установи пацієнта ЗПТ, зобов’язані:
письмово поінформувати керівника відповідного закладу охорони здоров’я, який спеціалізується на забезпеченні замісної терапії, про
необхідність отримання консультації лікарянарколога та вирішення питання щодо проведення ЗПТ або детоксикації; відповідно до
призначення лікаря-нарколога забезпечити
доставку пацієнта ЗПТ до відповідного закладу
охорони здоров’я для отримання препаратів
ЗПТ або для проведення детоксикації; забезпечити внесення відповідних даних про проведення ЗПТ або детоксикації до медичної документації, визначеної Міністерством охорони
здоров’я.
З ігноруванням нормативних вимог, у результаті якого взятим під варту пацієнтам програми ЗПТ не була забезпечена безперервність прийому препаратів ЗПТ, працівники
Відділу спеціальних проваджень зіткнулися
при проведенні заходів у межах проваджень
Уповноваженого, зокрема, у Херсонській,
Запорізькій, Рівненській, Сумській та інших
областях. Наприклад, у кінці травня — на початку червня 2015 року працівниками Відділу
було проведено низку заходів щодо збору відомостей стосовно порушення права жителя
м. Суми М. на безперервність ЗПТ та детоксикацію при його затриманні й триманні під
вартою.
Під час проведення цих заходів було отримано свідчення свідків затримання, відеозапис затримання, копії заяв М. до начальника
СІЗО зі скаргами на стан здоров’я та проханням забезпечити детоксикацію. У межах провадження відпрацьовано Сумський МВ, ІТТ
Сумського МВ, заклад охорони здоров’я (сайт
ЗПТ), СІЗО, опрацьовано інформацію, отриману від ЦБПД.
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Під час цих відпрацювань вивчено службову, процесуальну та медичну документацію
Сумського МВ, ІТТ Сумського МВ, Сумського
СІЗО. Крім того, опитано працівників цих установ, причетних до затримання та тримання
М., встановлено й опитано свідків досліджуваних подій тощо. Результати провадження
вказують на те, що М., затриманий фактично
29.05.2015 р. о 11.00 біля сайту ЗПТ, був доставлений до ВМ Сумського МВ, де тримався приблизно до 18.00. Після цього М. доставлявся
до інших підрозділів міліції і лише о 22.00 був
доставлений у Сумський СІЗО. При поміщенні
в СІЗО М. повідомив адміністрацію установи,
що він є пацієнтом програми ЗПТ і потребує
детоксикації. З письмовими заявами щодо
проведення детоксикації він неодноразово
звертався особисто до начальника СІЗО. Проте консультація лікаря нарколога йому була забезпечена лише 05.06.2015 р. (через шість днів
після поміщення).
Свідчення лікаря та записи у медичній документації свідчать про те, що лікарем було
рекомендовано провести М. детоксикацію, але
ці рекомендації адміністрацією СІЗО залишені
поза увагою. Така бездіяльність адміністрації
СІЗО призвела до того, що М., перебуваючи
у стані абстинентного синдрому, протягом
тривалого часу зазнавав фізичних та моральних страждань. Зважаючи на вище описаний
та інші виявлені випадки порушення обов’язку
забезпечення безперервності ЗПТ у діяльності Сумського СІЗО, працівниками Відділу було
встановлено та опитано пацієнтів ЗПТ, які раніше поміщалися до цього СІЗО. Зазначеними
опитуваннями підтверджена систематичність
порушень права на медичну допомогу. Також
проведено консультації з лікарями наркологічних відділень. У СІЗО вивчено медичну документацію з питань забезпечення медичною
допомогою пацієнтів ЗПТ, які протягом року
поміщалися до цієї установи. Усіх пацієнтів ЗПТ,
які на момент перевірки перебували в СІЗО,
також було опитано.
Матеріали, зібрані під час цих заходів, дали
підстави стверджувати, що у разі обрання стосовно учасників ЗПТ запобіжного заходу у ви76
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гляді тримання під вартою, всупереч вимогам
законодавства, безперервність лікування цієї
категорії осіб не забезпечується, що призводить до абстинентного синдрому, довготривалих фізичних страждань. Таке поводження
розцінюється як жорстоке поводження, суперечить практиці Європейського суду та є грубим
порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод. Про висновки розслідування було повідомлено прокуратуру Сумської області та керівництво ДПтС
України в Сумській області. Матеріали, зібрані
під час провадження, стали підставою для проведення розширеної оперативної наради при
керівництві ДПтС України в Сумській області
у присутності представників громадськості,
працівників Секретаріату Уповноваженого,
прокуратури Сумської області та керівництва
Сумського СІЗО. За результатами наради були
прийняті, зокрема, такі рішення: обладнати в СІЗО окремий кабінет для забезпечення
безперервності лікування ЗПТ та детоксикації; налагодити взаємодію з УМВС, обласним
наркодиспансером та прокуратурою Сумської
області задля забезпечення безперервності
лікування ув’язнених осіб препаратами ЗПТ
та їх належної детоксикації, налагодити в місцях ув’язнення належний облік та лікарське
консультування пацієнтів ЗПТ.

6.5. Рекомендації
Адміністрація лікувальних закладів має забезпечити право пацієнтів ЗПТ на отримання
відповідних лікарських препаратів безпосередньо на руки з лікувального закладу або за
рецептом з аптеки терміном до 10 днів, як це
передбачено чинними нормативними документами, що регламентують обіг лікарських
наркотичних засобів у медичній сфері. Стабільні пацієнти ЗПТ, які відповідають визначеним
критеріям, не мають зазнавати дискримінаційних обмежень з боку медичного персоналу.
при запровадженні такої зручної та «гнучкої»
форми видачі препарата.
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Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна пенітенціарна служба
України, Міністерство юстиції, Генеральна
прокуратура України мають забезпечити неухильне дотримання прав пацієнтів ЗПТ на
безперервність лікування у випадках їх затримання або арешту. Кожен випадок переривання лікування ЗПТ у місцях несвободи має
бути зафіксовано, розслідувано, а винні службові особи повинні бути притягнуті до відпо
відальності.
Суспільство, ЗМІ, правоохоронні органи
мають отримувати об’єктивну інформацію про
суспільно — корисний характер даного науково обґрунтованого методу лікування наркозалежності та профілактики соціально-небезпечних захворювань, про його економічну
ефективність.
Будь-які заходи, спрямовані на зменшення
рівня стигми і дискримінації наркозалежних
осіб (у тому числі у рамках програм ЗПТ), недопущення порушень їх прав, мають вітатися
та підтримуватися органами державної влади
та громадянським суспільством.
Закупівля відповідних лікарських препаратів ЗПТ має здійснюватися з державного та місцевих бюджетів у рамках відповідних програм
з протидії ВІЛ/СНІД.

6.6. Поточний стан та виклики

впровадження замісної
підтримувальної терапії
в місцях позбавлення волі в Україні

3

Незважаючи на активізацію зусиль і збільшення ресурсів, які надаються державними
органами, неурядовими та міжнародними
організаціями, в Україні продовжується най
масштабна (друга за кількістю випадків) епіде-

мія ВІЛ-інфекції в Європі. За оцінками експертів,
у країні налічується 223 000 людей, які живуть
з ВІЛ, або 0,53% населення. Люди, які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ), залишаються
найбільш уразливими до ВІЛ. В Україні налічується близько 332 500 ЛВНІ, показник поширеності ВІЛ-інфекції в цій популяції — 19,7%.
Хоча в Україні досягнуто значного прогресу в розширенні програм профілактики та лікування для ЛВНІ та інших груп ризику, занепокоєння викликає неадекватність програми
профілактики і лікування ВІЛ-інфекції в місцях
позбавлення волі, зокрема, відсутність доступу ув’язнених до замісної підтримувальної
терапії (ЗПТ) опіоїдної залежності. Ув’язнені
в Україні перебувають у середовищі, де вони
наражаються на високий ризик інфікування ВІЛ. Темпи поширення ВІЛ-інфекції серед
ув’язнених набагато вищі, ніж у загальній популяції. Після звільнення колишні ув’язнені
можуть становити серйозну загрозу розповсюдження ВІЛ серед населення України.
У ДПтС України відбувають покарання
велика кількість людей (за розрахунками —
більше 50% від усіх засуджених), які вживали
ін’єкційні наркотики4. Переважна більшість
цих засуджених страждає на різні захворювання, пов’язані з опіоїдною залежністю,
включаючи розлади психіки та поведінки,
ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити та туберкульоз.
В умовах місць позбавлення волі ці хворі не
отримують адекватного лікування чи профілактичних послуг, що грубо порушує їхні
конституційні права і створює загрозу громадському здоров’ю. Міжнародні агенції неодноразово стверджували, що «всі ув’язнені мають право на отримання медичної допомоги,
включаючи профілактичні заходи, аналогічні
тим, що є доступними в громаді без дискримінації, зокрема, пов’язаної з легальним статусом чи національністю». Широко розповсюджений стереотип про терапевтичний ефект
4

3
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Люба Азбель, Всеукраїнська благодійна організація «Український інститут досліджень громадського здоров’я».
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ізоляції для наркозалежних осіб був науково
спростований. Цей ключовий висновок призвів до кардинальної модифікації класифікації
розладів, спричинених вживанням психоактивних речовин (ПАР), у п’ятому перегляді Діагностичного і статистичного посібника з психіатричних розладів (DSM-V).
Встановлено, що у наркозалежних є хронічний і рецидивний розлад, який необхідно
постійно лікувати, навіть в умовах в’язниць.
Багато наукових досліджень, у тому числі даних з України, підтверджують, що найбільш
ефективним і науково обґрунтованим методом лікування опіоїдної залежності є замісна
підтримувальна терапія (ЗПТ) метадоном або
бупренорфіном.
Програми ЗПТ впроваджуються в Україні
з 2005 року і наразі функціонують у 170 медичних закладах Міністерства охорони здоров’я
України та охоплюють близько 9000 пацієнтів.
ЗПТ рекомендована Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ), Управлінням ООН
з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), Об’єд
наною програмою ООН зі СНІДу (ЮНЕЙДС)
та рядом інших провідних медичних і наукових
організацій. На думку українських експертів,
не існує жодних юридичних перешкод для її
впровадження в ДПтС.

6.7. Ситуація щодо ВІЛ-інфекції

та наркозалежності в місцях
позбавлення волі в Україні

За офіційними даними, у ДПтС України
показник уперше виявлених випадків ВІЛінфекції серед засуджених та осіб, узятих
під варту, у 2012 році становив 1296,3 на
100 000 осіб; дані за останнє десятиліття є схожими. Показник уперше виявлених випадків
ВІЛ-інфекції у ДПтСУ перевищує цей показник
у загальній системі охорони здоров’я у 28 разів, а показник захворюваності на СНІД серед
населення становить 22,1 на 100 тис. громадян, що у 19 разів нижче, ніж в установах вико78

нання покарань та у слідчих ізоляторах ДПтС
України.
Це свідчить про концентрацію людей, які
живуть з ВІЛ, в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах. Порівняно із середніми даними за попередні п’ять років основний
показник встановлення діагнозу СНІД істотно
підвищився в 2012 році і склав приголомшливі
421,1 випадків на 100 000 осіб.
Щоб вивчити поширеність серед ув’язнених
ряду медичних проблем, дослідники Українського інституту досліджень політики щодо
громадського здоров’я (УІДПГЗ), ДПтС і Школи
медицини Єльського університету в 2012 році
провели в Україні перше в історії повне, репрезентативне обстеження стану здоров’я
ув’язнених у місцях позбавлення волі. Це дослідження виявило вищий рівень поширеності
інфекційних захворювань серед засуджених
порівняно з результатами інших досліджень,
що проводились у ДПтСУ, зокрема засвідчило
приголомшливі показники поширеності ВІЛінфекції (19,4%), гепатиту С (60,2%), гепатиту
B (5,2%) і сифілісу (10%), а також психічних розладів і залежності від ПАР.
Рівень поширеності серед ув’язнених був
майже в 25 разів вищим, ніж рівень поширеності ВІЛ-інфекції в загальній популяції, де він
становить 0,8%. Біоповедінкове дослідження
показало, що близько половини ув’язнених повідомили про вживання ними ін’єкційних наркотиків, переважно опіатів, ще до позбавлення
волі. Важливо відзначити, що більше половини
(50,7%) ув’язнених з ВІЛ-інфекцією не знали
про свій статус, і тільки 11% з тих, хто відповідає критеріям призначення антиретровірусної терапії (АРТ), отримували таке лікування
ВІЛ-інфекції.
Інше дослідження було проведене в Україні у співпраці УІДПГЗ з Єльським університетом у 2010 році: вибірка дослідження включала людей з ВІЛ-інфекцією, які нещодавно були
звільнені з місць ув’язнення. Більше половини (54%) людей з ВІЛ-інфекцією повідомили,
що вони вживали ін’єкційні наркотики, поки
були у в’язниці, і користувалися в той час
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спільними голками для ін’єкцій. Жоден з них
не отримав лікування залежності від ПАР,
і лише деякі (4%) отримували АРТ, перебуваючи в ув’язненні. Україна, однак, не є унікальною щодо вживання ін’єкційних наркотиків
у в’язниці.
Ще одне дослідження Єльського університету, Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД
в Україні, УІДПГЗ та Національного інституту
США з проблем зловживання наркотиками
(NIDA), проведене у 2014–2015 роках, показало, що 53% пацієнтів, яким призначено
ЗПТ, нещодавно були у СІЗО чи у в’язницях.
У той же час жоден із них не отримував ніякого лікування наркозалежності, перебуваючи в ув’язненні.
Офіційні дані і незалежні дослідження дозволяють зробити такі висновки: високий
рівень захворюваності на інфекції, що передаються ін’єкційним шляхом, зумовлений,
з одного боку, великою кількістю наркоспоживачів та хворих на залежність від ПАР, сконцентрованих в установах ДПтС, а з іншого —
низьким рівнем профілактичної і лікувальної
роботи, яка проводиться в умовах позбавлення волі.

їдів, якому можливо надійно запобігти, якщо
пацієнту призначити адекватну дозу метадону
або бупренорфіну.
Під час проведеного нещодавно рандомізованого контрольованого дослідження вивчено
результати лікування пацієнтів метадонових
програм, які звільнилися з в’язниці.
Порівнянно з пацієнтами, які були змушені
пройти примусову детоксикацію від метадону,
ті, хто продовжував його отримувати протягом
свого ув’язнення, значно частіше продовжували лікування метадоном після звільнення
і мали менше смертельних і несмертельних передозувань, звернень по невідкладну медичну
допомогу і госпіталізацій5 (рис. 1).

Рисунок 1. Продовження лікування метадоном
після звільнення
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6.8. Рекомендації міжнародних організацій
з питань охорони здоров’я,
зменшення шкоди та ВІЛ-інфекції
у місцях позбавлення волі

Наукові дані свідчать, що наркотична залежність є не просто порушенням поведінки,
а хронічним захворюванням головного мозку;
їй притаманний рецидивний перебіг, і навіть
якщо хворий довгий час перебував в ізольованому середовищі, не маючи доступу до наркотиків, після повернення до звичних умов він
у 80–85% випадків починає знову вживати наркотики протягом наступного року; більшість
рецидивів відбувається протягом перших двох
тижнів. Наприклад, основною причиною смерті у звільнених в’язнів є передозування опіо-
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Метою традиційного лікування наркозалежності є повне припинення вживання нелегальних наркотиків, тоді як у разі запровадження підходу зменшення шкоди при
лікуванні наркозалежності виходять із того,
що багато споживачів ПАР не можуть повністю
негайно відмовитися від вживання наркотиків. Цей підхід має на меті більш реалістичне
завдання — зменшити, а не усунути потенційну шкоду від наркотиків, допомагаючи припинити або зменшити спільне використання
5

Altice FL, Kamarulzaman A, Soriano VV, Schechter M,
Friedland GH. Treatment of medical, psychiatric, and
substance-use comorbidities in people infected with
HIV who use drugs. Lancet. Jul 31 2010;
376(9738):367-387.

79

Розділ

6

ін’єкційного обладнання для запобігання передачі ВІЛ і гепатиту С.
До специфічних втручань програм зменшення шкоди, рекомендованих ВООЗ із доведеною спроможністю запобігати передачі ВІЛ,
належать6:
•• просвіта з питань ВІЛ/СНІД;
•• консультування і тестування на ВІЛ;
•• надання презервативів;
•• програми обміну голок і шприців;
•• надання догляду, лікування та підтримки;
•• замісна підтримувальна терапія опіої
дами.
Серед цих заходів ЗПТ виявилась найбільш
економічно ефективною стратегією для зменшення випадків ВІЛ-інфекції.
Висока поширеність опіоїдної залежності
серед ув’язнених в Україні підкреслює необхідність впровадження та розширення ЗПТ
метадоном або бупренорфіном. Цей метод
визнаний Всесвітньою організацією охорони
здоров’я як найбільш ефективний спосіб лікування опіоїдної залежності7. Він також є ефективним для первинної профілактики ВІЛ/СНІД
шляхом зниження кількості ін’єкцій3 та рівня
вторинної передачі вірусу через збільшення
використання антиретровірусної терапії8,9,
зниження ризикованої щодо розповсюджен6

World Health Organization. Effectiveness of interventions to adress HIV in prisons. Geneva 2007.

7

WHO Regional Office for Europe aL, Prison Health
Policy Unit, Department of Health,. Prisons, drugs
and society. Consensus statement on principles,
policies and practices. 2002;
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/
0003/99012/E81559.pdf.
Accessed November 20, 2015.
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ня ВІЛ поведінки10,11 і поліпшення результатів
лікування ВІЛ/СНІД12,13 в ув’язнених під час відбування терміну14 та після звільнення15.
Враховуючи часто рецидивний перебіг опіоїдної залежності, детоксикація з наступним
інтенсивним психологічним консультуванням
є ефективною з точки зору довгострокових
наслідків тільки для меншості пацієнтів (менше 10%). Крім того, після детоксикації часто
виникають летальні випадки внаслідок передозування через зменшення толерантності
до опіоїдів. Щоб зменшити негативні прояви,
викликані наркотичною залежністю, потрібно:
•• орієнтувати лікувальні програми на довготривалу підтримувальну терапію опіоїдами, а не на утримання від опіоїдів;
•• надавати консультації, діагностування
та лікування супутніх психічних розладів
10

Altice FL, Sullivan LE, Smith-Rohrberg D, Basu S, Stancliff S, Eldred L. The potential role of buprenorphine in
the treatment of opioid dependence in HIV-infected
individuals and in HIV infection prevention. Clinical infectious diseases : an official publication of the
Infectious Diseases Society of America. Dec 15 2006;
43 Suppl 4:S178-183.

11

Metzger DS, Woody GE, McLellan AT, et al. Human
immunodeficiency virus seroconversion among
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an 18-month prospective follow-up. J Acquir Immune
Defic Syndr. Sep 1993;6(9):1049-1056.

12

Altice FL, Bruce RD, Lucas GM, et al. HIV treatment outcomes among HIV-infected, opioid-dependent patients receiving buprenorphine/naloxone treatment
within HIV clinical care settings: results from a multisite study. J Acquir Immune Defic Syndr. Mar 1 2011;
56 Suppl 1:S22-32.
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2015–2016 (перша половина)
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і допомогу у вирішенні соціальних проблем у комбінації з ЗПТ;
•• використовувати і посилювати лікувальну взаємодію між медичним персоналом
і пацієнтом для зменшення споживання
додаткових ПАР;
•• зробити ЗПТ доступною на всіх рівнях
системи кримінального правосуддя, подібно до того, як вона є доступною на рівні
громади, і продовжувати застосовувати її
від арешту до звільнення і після16.

6.9. Програми лікування наркозалежності
у країнах Європейського Союзу

ЗПТ є основним підходом у лікуванні опіоїдної залежності і базисом профілактики
ВІЛ-інфекції у країнах Європейського Союзу
і реалізується в усіх державах-членах, а також
у Хорватії, Туреччині та Норвегії. Вважається, що ЗПТ призначають для понад 10% усіх
ув’язнених у семи державах-членах ЄС і від
3 до 10% — в інших дев’яти країнах. Порівняно
з минулим станом цей показник зростає у більшості країн20.
У ЄС ЗПТ у 2010 році отримували близько
710 000 пацієнтів. Ця кількість охоплює принаймні половину з тих, хто має проблеми із
вживанням нелегальних опіоїдів. Більшість європейських країн ввели ЗПТ до переліку методів лікування опіоїдної залежності ув’язнених,
і тепер між суспільством та у в’язницях розриву у лікуванні майже не існує, принаймні
у деяких країнах21. Проте слід зазначити, що
відбулася значна затримка у наданні ЗПТ
у в’язницях порівняно з цивільною системою
охорони здоров’я.
Деякі країни в Європі мають правові положення для призупинення вироків споживачам
наркотиків. У Швеції ст. 34 Закону про лікування у в’язницях визначає, що ув’язненому може
16
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бути дозволено під час тюремного ув’язнення
перебувати за межами в’язниці у закладі для
лікування залежності. Це за визначенням не
є умовним терміном: він є альтернативою вибору залишатися у в’язниці до звільнення. Інша
можливість полягає в тому, що замість позбавлення волі, суд призначає пробацію у поєднанні з контрактом на лікування наркозалежності
з застосуванням ЗПТ. Це можливо, коли є доведений зв’язок між вживанням наркотиків
та злочином. У Німеччині ст. 35 Закону про опіум дозволяє ув’язненим проходити лікування
наркозалежності з використанням ЗПТ замість
покарання, термін якого не більше двох років.
Наведені дані обґрунтовують впровадження, заснованих на доказових даних втручань,
спрямованих на покращення діагностики, профілактики та лікування наркотичної залежності
у відповідності з національним і міжнародним
правом; а також — є моделлю для інших країн, які борються з подібними синергетичними
епідеміями (ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит, наркозалежність).

6.10. Практика впровадження ЗПТ

у загальній системі охорони здоров’я

Надання наркологічної допомоги з включенням ЗПТ засудженим в установах ДПтС
України має здійснюватися відповідно до наказу МОЗ України від 21.09.2009 р. № 681 «Про
затвердження клінічних протоколів надання
медичної допомоги зі спеціальності «Наркологія». Замісну підтримувальну терапію було
впроваджено в Україні вперше в 2004 році.
З того моменту кількість пацієнтів, які отримують це лікування, невпинно зростає.
Показники кількості хворих, що отримують
таку терапію на поточний момент:
Загалом на 01.10.2015 р. — 8385 осіб.
Із них:
•• 1595 (19,0%) — жінки;
•• 3521 (42,0%) — з ВІЛ-інфекцією;
81
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•• 4606 (53,9%) — з вірусним гепатитом С;
•• 1308 (15,6%) — з туберкульозом;
•• 2053 (58,3%)17 — на антиретровірусній
терапії.
Усі проведені в Україні дослідження стосовно ефективності цього методу, його медичної
та економічної обґрунтованості неодноразово
доводили, що ЗПТ є дуже важливою складовою в сучасній системі профілактики інфекційних захворювань та лікування наркотичної
залежності.

6.11. Законодавчі підстави для впровадження
ЗПТ в ДПтС України

Ст. 63 Конституції України визначає, що
засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень,
які визначені законом і встановлені вироком
суду. З огляду на це, будь-яке обмеження права повинно мати підґрунтя в законі як акті, що
приймається єдиним законодавчим органом
влади — Верховною Радою України. Разом із
тим жоден закон України на сьогодні не закріплює обмеження права засуджених отримувати ЗПТ. Тому де-юре засуджені (так само,
як і вільні громадяни) продовжують користуватися правом на медичну допомогу шляхом
отримання ЗПТ, а застосування обмеження
такого права (наприклад, призупинення ЗПТ
для тих, хто її потребує) є незаконним та антиконституційним.
На думку співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України, обмеження права отримувати ЗПТ опосередковано
випливає з Правил внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань, де Додаток 6
містить заборону зберігання й використання наркотичних засобів. Проте слід звернути
увагу, що таке обґрунтування пенітенціарного
персоналу є не тільки хибним, але й неприй
нятним з врахуванням наступного:
17
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До кількості ВІЛ-інфікованих.

1. Додаток 6 забороняє зберігання і використання тільки наркотичних, але не лікарських засобів, які застосовуються для лікування порушень здоров’я. Метадон і бупренорфін
є лікарськими засобами, вони внесені до списку «життєво необхідних лікарських засобів»
ВООЗ і відповідного переліку МОЗ України.
2. Метадон і бупренорфін відповідно до
Постанови Кабміну № 770 від 6 травня 2000 р.
«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»,
належать до категорії наркотичних засобів
з обмеженим обігом. При дотриманні відповідних норм національного законодавства їх обіг
у медичних цілях дозволяється незалежно від
статусу особи, яка відбуває покарання.
Слід також зауважити, що практика Європейського суду з прав людини не допускає
автоматичного обмеження суб’єктивних прав
у залежності від статусу особи. Якщо така заборона і має місце, то це можливо лише у разі
встановлення, що індивідуальні ризики конкретного засудженого, які пов’язані із ЗПТ,
можуть призводити до загрози безпеці чи порядку установи виконання покарань. Отже,
сьогоднішня ситуація з обмеженням права засуджених отримувати ЗПТ не відповідає мінімальним стандартам Європейського суду.
Нормативно-правова база України дає всі
підстави для запровадження ЗПТ у специфічних закладах та установах. Це і закони, і постанови Кабінету Міністрів, і окремі положення
відомств та установ, зокрема, закони України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий
і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»,
методичні рекомендації «Замісна підтримувальна терапія в лікуванні із синдромом залежності від опіоїдів», затверджені наказом
МОЗ України від 10.11.2008 р. № 645, «Порядок
проведення замісної підтримувальної терапії
хворих з опіоїдною залежністю», затверджений наказом МОЗ України від 27.03.2012 р.
№ 200 та ін.

2015–2016 (перша половина)

ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ЯК ІНДИКАТОР ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Загалом, чинне законодавство створює
достатнє підґрунтя для запровадження програм ЗПТ у місцях позбавлення волі, проте
існують деякі перешкоди для їх практичної
реалізації.
До основних викликів запровадження
ЗПТ у місцях позбавлення волі в Україні слід
у першу чергу віднести:
1. Перешкоди організаційно-правового характеру. Існуючі нині відомчі нормативні акти,
що мають визначати процедуру проведення
ЗПТ, фактично забороняють її для осіб, які потрапляють у місця несвободи. Значно ускладнило ситуацію із запровадженням ЗПТ у місцях
позбавлення волі затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних
центрів щодо забезпечення безперервності
лікування препаратами замісної підтримувальної терапії. Причиною цьому є те, що прийняття даного акта дає нам хибне уявлення
про реальний стан запровадження ЗПТ у місцях позбавлення волі, адже фактично нею не
охоплені потреби ув’язнених осіб у всіх місцях
позбавлення волі, у яких тримаються засуджені, затримані та узяті під варту особи.
Про низький рівень ефективності міжвідомчої взаємодії свідчить те, що кожна із структур,
причетних до роботи із затриманими та засудженими, намагається обмежити свою діяльність виключно рамками, визначеними відповідними відомчими наказами. Фактично жодне
з відомств не бере на себе відповідальність за
надання утримуваним права на отримання
ЗПТ без чіткої вказівки на це на рівні нормативного акта.
2. Перешкоди матеріально-технічного характеру. Відсутність належного фінансування
заходів лікування осіб з наркотичною залежністю, численні порушення, а також факти зловживань з боку медичних працівників призводять до створення негативного іміджу самої
ідеї подальшого поширення програм ЗПТ як
методу лікування такої залежності.
3. Перешкоди ідеологічного характеру. Значна кількість суб’єктів громадянського секто-

ра (особливо представники релігійних організацій) та державних інституцій (включаючи
ДПтС) негативно ставиться до запровадження
програм ЗПТ як у громаді, так і в місцях позбавлення волі. Окремі політики використовують міркування про необхідність виключення
з практики метадонових програм у своїй передвиборчій діяльності. Поліція переслідує
і затримує пацієнтів програм ЗПТ на їхньому
шляху на роботу і на щоденне лікування. Усе це
створює додаткові труднощі для подальшого
запровадження програм ЗПТ та розширення
сфери їх використання.
Крім того, як свідчить проведений аналіз
та опитування окремих категорій громадян
і посадових осіб, основні побоювання викликає саме слабка здатність персоналу органів
і установ виконання покарань протистояти
корупційним проявам. У цьому переконані як
громадяни, так і посадовці. Тому поширеною
є думка про те, що програми ЗПТ створюватимуть у місцях примусового тримання додаткові
корупційні схеми, що стануть джерелом надприбутків.
Наведені вище перешкоди не мають бути
причиною відмови від важливого терапевтичного заходу, ними не можна виправдовувати
порушення прав засуджених і нехтування громадським здоров’ям. До того ж ненадання ЗПТ
в місцях позбавлення волі є прямим порушенням законів України
Наведені в цій доповіді дані:
1) обґрунтовують упровадження ЗПТ в ДПтС
як доказово підкріпленого втручання для
лікування наркотичної залежності у відповідності до національних та міжнародних
правових норм;
2) свідчать на користь того, що ненадання
науково обґрунтованих методів лікування
загрожує як окремим громадянам, якими
є наркозалежні, так і всьому суспільству через поширення соціально небезпечних захворювань.
З метою усунення цих викликів і перешкод,
а також для створення необхідного право83
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вого підґрунтя не лише для продовження
лікування ЗПТ, а й для можливості початку її
застосування щодо засуджених та осіб, узятих під варту, було розроблено проект спільного наказу Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства внутрішніх справ та Міністерства
юстиції України: Про порядок взаємодії за
кладів охорони здоров’я, органів Націо
нальної поліції, слідчих ізоляторів, установ
виконання покарань та кримінально-вико
навчих інспекцій щодо забезпечення про
ведення замісної підтримувальної терапії
хворих з опіоїдною залежністю.
Положення цього наказу спрямовані на забезпечення права засуджених та осіб, узятих
під варту, на використання всіх наявних способів і форм лікування. Тому його підписання
та впровадження у практику лише позитивно
вплине на стан медичного забезпечення осіб
у місцях несвободи МВС України та Державної кримінально-виконавчої служби України.
До головних особливостей названого Порядку слід віднести створення підстав та механізму для:
•• продовження лікування ЗПТ в установах
виконання покарань;
•• початку лікування ЗПТ в місцях позбавлення волі;
•• виключення можливості ототожнення
детоксикації з лікуванням.
У Порядку також передбачається альтернативний варіант для проведення лікування ЗПТ,
що відбуватиметься у визначених закладах
охорони здоров’я, перелік яких буде затверджено у кожній області, або у кабінетах в СІЗО
та установах виконання покарань (у разі їх
створення).
У Порядку пропонується вирішення проблеми з конвоюванням (етапуванням): при неможливості конвоювання протягом 24 годин
забезпечується супровід медичного працівника, який здійснює видачу препарату та контроль за його прийняттям. Водночас перебування хворих з опіоїдною залежністю в органах
Національної поліції, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань чи на обліку кри84
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мінально-виконавчих інспекцій визнається
станом, що є підставою для позачергового
призначення ЗПТ.
Передбачається більша мобільність лікарів
та адміністрації установ виконання покарань
щодо форм співпраці (виїзд лікаря-нарколога
або доправлення пацієнтів, або лікаря-нарколога чи фельдшера з ліками), а також можливість видачі препарату для його передачі
пацієнтам фахівцями СІЗО та УВП, проведення первинної діагностики та встановлення
діагнозу «опіоїдна залежність» фахівцями цих
закладів.
Закріплюється чіткий механізм звернення
засудженого за лікуванням, яке розпочинається з подання заяви адміністрації і включає
у себе перевірку інформації та, по можливо
сті, визначення наявності/відсутності діагнозу
«опіоїдна залежність», збирання документів,
звернення за призначенням до відповідного
закладу охорони здоров’я, й безпосереднє
проведення лікування.
Крім того, до цього процесу буде залучатися кримінально-виконавча інспекція (служби
пробації), на яку покладається функція профілактичної роботи зі споживачами ін’єкційних
наркотиків, що перебувають на обліку, ведення
індивідуального обліку таких осіб, роз’яснення
порядку доступу до послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки, а також
сприяння в отриманні послуг з профілактики,
лікування, догляду та підтримки особам, які
перебувають на обліку.
Підписання цього наказу Міністерством
охорони здоров’я, Міністерством внутрішніх
справ та Міністерством юстиції України дозволить створити ефективну систему лікування
засуджених, осіб, узятих під варту, а також затриманих з числа споживачів опіоїдних наркотиків препаратами ЗПТ, тобто прогресивними
засобами для лікування цієї хвороби, визнаними у світі. Водночас, це сприятиме доступу
зазначених осіб до медичних форм допомоги
і лікування, прийнятих у вільному суспільстві,
що створить додаткові гарантії для реалізації їх прав.
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6.12. Рекомендації владним структурам
щодо впровадження ЗПТ
у місцях позбавлення волі

Впровадження замісної підтримувальної
терапії у місцях позбавлення волі входить до
комплексного реформування системи охорони здоров’я в місцях позбавлення волі. Проте
і до початку впровадження реформи можливі
дії з боку влади, які не дозволять погіршити ситуацію в цій сфері, а в деяких випадках і значно
покращать доступ до медичних послуг людей
у місцях позбавлення волі. Зокрема, рекомендуємо здійснити такі першочергові заходи:
1. Міністерству Юстиції, Міністерству
Охорони Здоров’я та Міністерству внутріш
ніх справ: підписати спільний наказ «Про порядок взаємодії закладів охорони здоров’я,
органів Національної поліції, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій щодо забезпечення
проведення замісної підтримувальної терапії
хворих з опіоїдною залежністю».
2. Кабінету Міністрів України. Внести зміни до розпорядження № 1393-р від 23.11.2015
«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року». А саме — виключити пункти,
що передбачають:
•• незалежність медичної служби ДПтС на
центральному та територіальному рівні,
на рівні медичних частин установ виконання покарань та попереднього ув’язнення;
•• внесення змін до законодавства у частині
переведення засуджених до лікувальних
установ поза межами установ виконання
покарань та попереднього ув’язнення
з метою гарантування вільного вибору лікаря і медичної установи та можливостей
отримати їх послуги засудженими та особами, взятими під варту;
•• внесення змін до наказу Мін’юсту та МОЗ
від 15 серпня 2014 р. № 1348/5/572 «Про

затвердження організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення
волі» щодо надання можливості у виняткових випадках звільнення у разі відсутності у засудженого хвороби, визначеної
у переліку захворювань, які є підставою
для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання (додаток 12 до зазначеного наказу), з урахуванням загального
стану здоров’я хворого та в разі його несумісності з відбуванням покарання відповідно до практики Європейського суду
з прав людини;
•• розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо
гарантування права осіб, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під
варту, бути звільненим у зв’язку із станом
здоров’я в порядку, встановленому для
засуджених;
•• розроблення з урахуванням методичних
рекомендацій ДПтС окремого розділу
з питань превентивної медицини (гігієна,
запобігання інфекційним захворюванням,
алкоголізму та наркоманії, самогубствам
тощо) та внесення відповідних змін до
наказу Мін’юсту та МОЗ № 1348/5/572 від
15 серпня 2014 р. «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі»
відповідно до стандартів, викладених
у 3-й Загальній доповіді Європейського
комітету з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню.
3. Міністерству юстиції та Міністерству
охорони здоров’я: затвердити Концепцію реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України та створити робочу групу з реформування
системи охорони здоров’я ДКВС України.

85

Розділ

7

Розділ 7
«Благодійні внески» — отрута чи панацея
для галузі охорони здоров’я?
1

Вступ

З

доров’я людини — найбільша цінність
і досягнення будь-якої країни. А тому
політики усіх держав світу на законодавчому
рівні визначають охорону здоров’я одним із
пріоритетних напрямків своєї діяльності.1
Сьогодні в Україні склалися умови, коли галузь охорони здоров’я переживає важкий період становлення. Складна економічна ситуація
і щорічний бюджетний дефіцит є справжніми
перешкодами для розвитку країни та відбиваються на рівні фінансуванні медицини, а отже,
й на загальному рівні здоров’я громадян.
Керівники лікувально-профілактичних закладів змушені шукати альтернативні джерела наповнення бюджету установи заради
зменшення ризиків, пов’язаних із недофінансуванням. Через слабку законодавчу підтримку спектр цих джерел є доволі обмеженим.
Значну частину альтернативних джерел фінансування медичних установ становлять грошові надходження від благодійних організацій,
зокрема від тих, які займаються збиранням
добровільних пожертв на території закладів
охорони здоров’я. Уже давно політики, громадськість і правоохоронні органи ставлять
питання щодо «чистоти» схем діяльності таких
1
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організацій. Складається ситуація, коли явище
благодійності перетворюють на тіньові схеми
поборів з пацієнтів, пояснюючи це необхідністю залучення додаткових коштів та бюджетним
дефіцитом. Однак, системно зазначена проблема лишається невирішеною: на законодавчому рівні відсутні механізми оплати за окремі
поширені медичні послуги, які не увійшли до
переліку платних — про них не згадують і не
виносять на широке обговорення. А це означає, що непрозорі схеми збору коштів з пацієнтів продовжують працювати, породжуючи
корупцію та гальмуючи процес розвитку медичної галузі. Саме тому дослідження явища
неформальних платежів у системі охорони
здоров’я та нормативне вирішення існуючої
проблеми поборів є важливими компонентами реформування медицини. Адже виведення
чималих коштів з тіні дозволить не лише подолати корупцію, але й використовувати ці кошти
на покриття бюджетного дефіциту.

Тотальне недофінансування
галузі охорони здоров’я
На сьогодні в Україні продовжується негативна тенденція недостатнього фінансового
забезпечення багатьох галузей, яка зумовлена реаліями постійного бюджетного дефіциту та суміжними негативними факторами.
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Не є винятком і медична галузь, що, попри
свою важливість, зазнає тотального недофінансування. За таких обставин керівники закладів охорони здоров’я стають заручниками
ситуації, і, прагнучи зменшити пов’язані з неналежним фінансуванням ризики, змушені
шукати альтернативні джерела наповнення
бюджету медичного закладу. Безперечно,
з одного боку, це впливає на якість медичної
допомоги, а з іншого, знайдені джерела додаткового фінансування не завжди відповідають
чинному законодавству України, а подекуди
й взагалі прямо його порушують.

Пасивна державна політика у напрямку
розвитку галузі охорони здоров’я
Неефективні нормативно-правові акти законодавчої та виконавчої гілок влади, низька
ініціативність та байдуже ставлення до змін
органів державної влади, відсутність реально
запроваджених реформ, інертність щодо прийняття рішень — усе це засвідчує пасивний
характер державної політики у напрямку розвитку галузі охорони здоров’я.
Хронічна затримка у прийнятті стратегічно важливих рішень підтверджує потребу нагального втручання інститутів громадянського

суспільства у процес вирішення окреслених
проблем та утвердження нової ідеології медичної галузі. Однак пропозиції та прагнення
громадськості не завжди залишаються почутими з боку державної влади.

Відсутність нормативно-правової
основи
Важливими причинами явища неформальних платежів у медицині є неналежна правова
урегульованість діяльності лікувальних закладів та невідповідність чинних правових норм
запитам суспільства щодо прозорості та підзвітності.
Немає окремого нормативно-правового
акта вищої юридичної сили, основною метою
якого було б запровадження дієвих механізмів
забезпечення прозорої та відкритої діяльності
благодійних організацій, що працюють на території закладів охорони здоров’я. Це призводить до появи корупціогенних факторів та відсутності ефективного контролю за кількісними
і якісними показниками співпраці закладів охорони здоров’я і благодійних організацій. Отже,
репутація медичної галузі плюндрується, а рівень ефективності спільної діяльності лікарень
і благодійних фондів складно визначити.
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Відсутність практики прозорої
та підзвітної діяльності
благодійних організацій
на території закладів
охорони здоров’я
Позитивні практики прозорої та відкритої діяльності благодійних організацій на
території закладів охорони здоров’я як систематичне явище — відсутнє. Зазвичай такі
благодійні організації не хочуть відкрито звітувати про обсяги зібраних та переданих відповідному лікувальному закладу добровільних пожертв. Фонди нерідко ухиляються від
здійснення прозорого звітування на вимоги
як лікувального закладу, який є бенефіціаром, так і громадян-благодійників, які платять
власні кошти.
Таким чином, існує негативна практика,
коли благодійна організація не надає звіту ні
в добровільному порядку, ні відповідно до
чинного законодавств України на вимогу благодійника.

Існування схем поборів
за медичну допомогу
На законодавчому рівні є абстрактна можливість для діяльності благодійних організацій
на території закладів охорони здоров’я та збирання благодійних пожертв з користувачів медичних послуг. Однак відсутні чіткі механізми
контролю та звітування щодо зібраних коштів,
не визначено умови функціонування благодійних організацій. На практиці усе це призводить до непрозорих схем поборів за надання
медичної допомоги.
Відтак, отримуючи гарантовану на рівні
Конституції безоплатну медичну допомогу, пацієнти змушені сплачувати «добровільно-примусові» грошові внески до благодійних організацій на території закладів охорони здоров’я,
нібито для фінансування лікувального закладу та закупівлі необхідних лікарських засобів.
Пацієнти можуть отримувати профінансовані
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державою лікарські засоби, додатково сплативши за них «пожертву», але не можуть одержати звіту щодо використання сплачених ними
коштів.

7.1. Правові аспекти
Задеклароване в Конституції України право кожного на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування забезпечується державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних, медико-санітарних
та оздоровчо-профілактичних програм. Між
тим держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування. У державних та комунальних
закладах охорони здоров’я медична допомога
надається безоплатно2.
Основи законодавства України про охорону здоров’я базуються на положеннях Конституції України та узгоджуються з ними. Вони
конкретизують і розширюють конституційні
права, закріплюючи можливість фінансувати
охорону здоров’я за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів, фондів
медичного страхування, благодійних фондів
та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством3.
Акцентуючи увагу на можливості фінансування галузі охорони здоров’я за рахунок
діяльності благодійних фондів, Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають, що всі заклади охорони здоров’я
мають право використовувати для підвищення
рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами.
Аналізуючи чинне законодавства України,
важливо виокремити два нормативні акти:
«Порядок отримання благодійних (добровіль2

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

3

Закон України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII.
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них) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»4 і «Порядок
розподілу товарів, отриманих як благодійна
допомога та контролю за цільовим розподілом
благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»5.
Ці документи видаються дієвими юридичними механізмами, які визначають вимоги до
отримання, використання та обліку благодійних внесків, і вагомими правовими гарантіями прозорої та ефективної роботи закладів
охорони здоров’я, зокрема розподілу товарів,
отриманих як благодійна допомога її набувачами, і контролю за цільовим використанням
благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт.
4

5

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних
та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000
№ 1222.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за
цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від
17.08.1998 № 1295.

Проте у результаті проведеного аналізу
встановлено, що зазначені підзаконні нормативні акти носять суто декларативний характер, вони не містять дієвих механізмів контролю за благодійництвом.
Держава юридично визнала можливість
благодійних організацій співпрацювати із закладами охорони здоров’я, збирати кошти на
території лікувальних закладів та передавати
останнім благодійні пожертви користувачів
безоплатної медичної допомоги. Однак, на законодавчому рівні не закріплено жодних механізмів такої співпраці, не встановлено правового режиму функціонування благодійних
організацій на території лікувальних закладів,
не створено уніфікованого порядку звітування
про залучені кошти.
Отже, відсутність зобов’язуючих нормативних вимог унеможливлює здійснення контролю за співпрацею благодійних організацій
та лікувальних закладів, що є корупційним фактором, який зрештою спричиняє падіння рівня
ефективності «благодійного» фінансування
та заплямування репутації медичної галузі.
Проведена системно-структурна робота
в напрямку вивчення та аналізу чинного законодавства України дозволила зробити уніфікований висновок: діяльність благодійних організацій, що функціонують на території закладів
охорони здоров’я, регулюється виключно
Законом України «Про благодійну діяльність
та благодійні організації», який встановлює
89

Розділ

7

можливість здійснення публічного збирання
пожертв благодійними організаціями в загальному порядку.
Відтак, користувачі медичної допомоги,
сплачуючи кошти у вигляді пожертв до благодійних організацій, не отримують належних
можливостей та важелів для контролю за рухом таких пожертв та їх освоєнням. До того ж
пацієнти-благодійники автоматично передають функцію розпорядника пожертв благодійній організації. Виникає ризик витрачання
благодійних внесків не задоволення актуальних потреб лікувальних закладів, а, приміром,
зібрані кошти можуть йти на статутні цілі самих благодійних організацій: адміністративні
витрати та інші. У кращому випадку кошти витрачаються на придбання лікарських засобів,
устаткування та обладнання, які благодійна організація визначає на власний розсуд.
Але, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»6,
публічний збір благодійних пожертв завжди
є цільовою допомогою, тобто здійснюється
з чітко визначеною метою. При цьому експерти
ІАА встановили, що більшість діючих на території лікарень благодійних організацій передають відповідним лікувальним закладам матеріальні цінності, а не грошові кошти, які такий
6
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Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI.

заклад міг би витрачати на вирішення власних
нагальних проблем.
Подальше вивчення законодавчих базисів функціонування благодійних організацій
на території лікувальних закладів допомогло
зафіксувати можливість укладання цивільноправових договорів про співпрацю. Такі договори можуть встановлювати форму, строк,
зміст та обсяг звітування благодійної організації перед самим лікувальним закладом та третіми особами.
Дослідження показало, що існує поодинока
практика укладання договорів про співпрацю
між закладами охорони здоров’я та благодійними організаціями, які діють на їх території.
Однак такі договори носять суто декларативний характер та проголошують добрі намірів без механізмів звітності. Громадськість не
отримує правових гарантій прозорої та ефективної роботи визначених сторін.
Таким чином, проведена системно-структурна робота з вивчення чинного законодавства України про діяльність благодійних організацій на території закладів охорони здоров’я
свідчить про необхідність його удосконалення, зокрема прийнятті окремого акта вищої
юридичної сили, який би встановлював чітке
та вичерпне правове регулювання діяльності
благодійних організацій та збирання благодійних пожертв на території закладів охорони
здоров’я.
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7.2. Доступ до інформації: скільки коштів
збирають благодійні організації?

Експерти Інституту аналітики та адвокації
провели ефективну роботу з отримання офіційної інформації від уповноважених розпорядників у 18 регіонах України, на основі яких
формувалися висновки.
Ієрархічно побудована методологія проведеного дослідження дала наступні можли
вості:
•• встановити обсяг та механізми залучення
благодійних пожертв з осіб, які потребують медичної допомоги;
•• виокремити невідповідності та суперечності.
За рахунок отриманої від уповноважених
розпорядників офіційної інформації вдалося
підтвердити факт існування «тіньових» схем
та стверджувати про сумнівність дотримання
чинного законодавства України.
Подекуди, у ході збору інформації був спротив керівництва закладів охорони здоров’я
у наданні інформації з відкритим доступом.
Часто інформація місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування кардинально відрізняється від
інформації лікувально-профілактичних закладів. Звичним було переадресування запитів
щодо обсягу благодійних пожертв у лікарнях
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до
лікувально-профілактичних закладів. Така ситуація засвідчить про певну «ізольованість»
та відсутність будь-якого контролю або про
пряму зацікавленість у приховуванні достовірної інформації.
Збір офіційної інформації проводився протягом двох років.
Перший етап: у Полтавській, Запорізькій,
Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській,
Львівській, Рівненській, Луцькій та Черкаській областях. Було встановлено, що міські
та обласні лікувально-профілактичні заклади

обраних регіонів у 2013 році консолідовано
отримали 214,4 млн. грн благодійних над
ходжень7.
Наступним етапом було збирання офіційної інформації у Одеській, Миколаївській,
Херсонській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Міські та обласні лікувально-профілактичні заклади цих
регіонів у 2014 році консолідовано отримали
126,85 млн. грн благодійних надходжень8.
На території досліджуваних закладів охорони здоров’я функціонували благодійні організації, які збирали благодійні пожертви з користувачів медичної допомоги.9
Було встановлено перелік благодійних організацій, які здійснюють свою діяльність на території відповідних лікувально-профілактичних закладів.
Були зафіксовані факти існування ідентичних цивільно-правових договорів про взаємодопомогу та благодійну діяльність між
лікувальними закладами та благодійними організаціями, які діють на їх території.
На перший погляд, договори мали бути
дієвим юридичним механізмом та правовою
гарантією прозорої та ефективної роботи визначених сторін.
7

Згідно з офіційною інформацією закладів охорони
здоров’я міст Полтави, Запоріжжя, Кіровограда,
Чернігова, Сум, Вінниці, Житомира, Дніпропетровська, Львова, Рівного, Луцька та Черкас, у яких
проводили збирання даних відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від
13.01.2011 року № 2939-VI.

8

Згідно з офіційною інформацією закладів охорони здоров’я міст Одеси, Миколаєва, Херсона, Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців, у яких
проводили збирання даних відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від
13.01.2011 року № 2939-VI.

9

Згідно з офіційною інформацією закладів охорони
здоров’я міст Полтави, Запоріжжя, Кіровограда,
Чернігова, Сум, Вінниці, Житомира, Дніпропетровська, Львова, Рівного, Луцька, Черкас, Одеси,
Миколаєва, Херсона, Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців, у яких проводили збирання даних
відповідно до Закону України «Про доступ до пуб
лічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI.
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Експерти Інституту аналітики та адвокації
ретельно дослідили ці договори і засвідчили
їх суто декларативний характер: документи не
регламентують чітких механізмів взаємодопомоги, співпраці та звітності; вони суперечать
чинному законодавству у сфері охорони праці.
Так, серед переліку зобов’язань сторін регламентується обов’язок лікувально-профілактичних закладів залучати до участі у благодійній організації своїх працівників.
У своїй роботі працівники закладів охорони здоров’я керуються посадовими обо
в’язками — внутрішніми нормативними документами, які мають відповідати вимогам
чинного законодавства.
У разі залучення працівника до діяльності
благодійної організації зі збирання пожертв
виникають конфлікт інтересів та корупційний
ризик.
На основі отриманої від місцевої влади офіційної інформації було встановлено, що найчастіше благодійні організації не укладають
договори оренди нерухомого майна з лікувально-профілактичними закладами та, виходячи з цього факту, не мають правових підстав
для функціонування на відповідній адміністративній території.
За допомогою системного аналізу було виокремлено «найефективніші» лікарні кожного
регіону, які отримали найбільше благодійних
надходжень у своїх областях.
92
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7.3. Аналітика
Для забезпечення достовірності фактів методи збору інформації були диверсифікованими. Завдяки можливостям Закону України «Про
доступ до публічної інформації», офіційним
зверненням, робочим зустрічам та опитуванням, експерти Інституту аналітики та адвокації
зібрали великий масив інформації, що дозволило робити подальші висновки.
Так, було встановлено, що благодійні організації, які діють на території закладів охорони
здоров’я регіонів України, переважно публічно
не звітують за результатами своєї діяльності,
вони не відповідають на численні офіційні листи-звернення до цих організацій, а також виникає багато запитань щодо прозорості схем їх
спільної діяльності з лікувальними закладами.
На підставі аналізу отриманих даних було
з’ясовано, що конкурси на ведення спільної
діяльності чи переговори з альтернативними
благодійниками не проводяться, а показниками ефективності співпраці ніхто офіційно не
цікавиться.
Вдалося виявити схеми залучення коштів
до кас благодійних організацій. Показово, що
не всі пацієнти розуміли добровільність цих
внесків. Користувачі медичних послуг розподілилися на дві групи:
1. Хто сприймав ці платежі як обов’язкову
плату.
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2. Хто розумів призначення пожертв на користь лікувальних закладів.
Із офіційних джерел експерти Інститут аналітики та адвокації встановили суми коштів, які
благодійні організації перераховували на користь закладів охорони здоров’я. Порівняння
цих показників із розрахунковими засвідчило
необхідність та терміновість створення прозорої системи залучення благодійних коштів для
фінансування закладів охорони здоров’я.
Проведений моніторинг публікацій у засобах масової інформації на тему діяльно
сті благодійних фондів на території закладів
охорони здоров’я дозволив скласти перелік
тез, які періодично виголошують чиновники
в інформаційному просторі щодо важливості
благодійних організацій для закладів охорони здоров’я. Натомість отримані факти та аналіз ситуації дозволили перетворити ці тези на
міфи. Протидія міфам — важлива складова
успіху в розвитку медичної галузі та побудові
прозорої системи спільної діяльності закладів
охорони здоров’я та благодійних організацій.

7.4. Законодавчі ініціативи
Необхідною умовою конструктивного вирішення проблеми неформальних платежів
у закладах охорони здоров’я України є запровадження належного правового режиму спів
праці благодійних організацій та лікувальних
закладів. У разі відповідності їхньої спільної
діяльності нормам права отримаємо дієвий інструмент викорінення явища поборів.
У ході дослідження проблеми неформальних платежів у закладах охорони здоров’я експерти Інституту аналітики та адвокації дійшли
уніфікованої оцінки:
•• нинішня ситуація характеризується відсутністю належного нормативного забезпечення;
•• не прийнято жодного окремого акта вищої
юридичної сили, спрямованого на подолання непрозорих корупційних схем збо-

ру благодійними організаціями «добровільно-примусових» пожертв із пацієнтів
на території закладів охорони здоров’я.
Експерти Інституту аналітики та адвокації
розробили проект Закону України «Про поря
док діяльності та звітування благодійних
організацій, що діють на території закла
дів охорони здоров’я». При цьому виходили
з потреби в створенні ефективного юридичного механізму та формуванні простору для подолання «тіньових» схем примусових платежів.
Прийняття Закону України «Про порядок
діяльності та звітування благодійних ор
ганізацій, що діють на території закладів
охорони здоров’я» дозволить:
•• встановити основні засади прозорої діяльності благодійних організацій;
•• запровадити правовий режим функціонування благодійних організацій на території лікувальних закладів;
•• створити уніфікований порядок діяльності
та звітування благодійних організацій, що
діють на території лікувальних закладів;
•• виокремити чітко встановлену відповідальність за порушення умов і вимог законодавства про забезпечення прозорої діяльності благодійних організацій, що діють
на території закладів охорони здоров’я.
Проект Закону України «Про порядок діяльності та звітування благодійних організацій, що
діють на території закладів охорони здоров’я»
уже подано для ознайомлення та опрацювання комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я та комітету Верховної Ради
України з питань запобігання і протидії корупції, до Міністерства охорони здоров’я України.
У відповідь Міністерство охорони здоров’я
України підтримало розроблений Інститутом
аналітики та адвокації проект Закону України
«Про порядок діяльності та звітування благодійних організацій, що діють на території закладів охорони здоров’я». Цей законопроект
відповідає сучасним тенденціям боротьби
з корупцією, він має стати невід’ємною складовою антикорупційної реформи, яка вже давно
назріла та набирає своїх обертів.
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Отже, необхідними кроками подолання ганебної ситуації поборів є негайне вдосконалення нормативно-правової бази шляхом прийняття окремого закону, який має запровадити дієві
механізми встановлення та забезпечення прозорої і відкритої діяльності благодійних орга
нізацій на території закладів охорони здоров’я.

7.5. Рекомендації
Вивчення явища неформальних платежів
у закладах охорони здоров’я — це комплексна,
ієрархічно побудована та системно-структурна
робота. Спираючись на висновки, зроблені на
підставі результатів проведеного дослідження,
виокремлено такі рекомендаційні варіації механізмів вирішення окресленої проблеми:
1. Закон України про врегулювання ро
боти благодійних організацій (БО).
Прийняти Верховною Радою України окремий Закону України, який:
•• встановить правове регулювання;
•• запровадить правовий режим функціонування БО на території закладів охорони
здоров’я,
•• визначить загальні правові засади та умови відкритої діяльності БО на території лікувальних закладів,
•• встановить порядок, способи та терміни
звітування БО;
•• забезпечить сприятливі умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування.
2. Наказ про умови та вимоги щодо ді
яльності та звітування БО.
Прийняти окремий Наказ Міністерства охорони здоров’я України, який визначить уніфіковані нормативні вимоги до керівництва
закладів охорони здоров’я щодо принципів належного функціонування БО та збору благодійних пожертв на території лікувальних закладів.
Наказ має визначити умови діяльності та звітування БО за результатами збирання пожертв,
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сформувати процедури обліку лікувальними
закладами освоєння благодійних пожертв.
3. Договір про співпрацю між БО та лі
карнею.
Запровадити практику укладання договорів
про співпрацю між закладами охорони здоров’я
та БО, що діють на їх території. Обов’язково слід
закріплювати детальний порядок, форму та терміну звітування БО перед закладами охорони
здоров’я та третіми особами.
Це дозволить:
•• збільшити обсяг фінансування закладів
охорони здоров’я;
•• повернути довіру до благодійництва;
•• започаткує практику цільового та ефективного використання благодійних пожертв закладам охорони здоров’я.
4. Конкурси на заміщення партнерської
благодійної організації.
Проводити відкриті конкурси на заміщення партнерських благодійних організацій, які
здійснюватимуть збирання благодійних пожертв на території закладів охорони здоров’я.
Закріпити практику відкритих конкурсів
у чинному законодавстві України та/або прийняти окремі підзаконні нормативні акти відповідним профільним міністерством.
Відкриті конкурсі допоможуть обирати
найефективніші та найдоцільніші пропозиції
від БО.
5. Перелік платних послуг.
Розширити встановлений чинним законодавством України перелік платних медичних
послуг. Це дозволить збільшити обсяги фінансових надходжень.
Офіційне встановлення вартості послуг
та використання окремих розрахункових рахунків лікувальних закладів допоможе унормувати процеси в самих закладах.
Лікувальні заклади мають стати кінцевими
розпорядниками коштів, які сплачуються за
платні послуги, і зможуть витрачати їх на вирішення нагальних проблем.
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Розділ 8
Захист прав людей,
які потребують паліативної допомоги

1

Вступ

В

Україні паліативну допомогу визначає
ст. 35-4 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», яка
набула чинності з 01.01.2015 відповідно до
Закону України «Про внесення змін до Основ
законодавства України про охорону здоров’я
щодо удосконалення надання медичної допомоги» у такій редакції:1

Паліативна допомога
На останніх стадіях перебігу невиліковних
захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів,
спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання
психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.
Паліативна допомога надається безоплатно
за направленням закладу охорони здоров’я,
в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення.
1

Розділ підготовлено Андрієм Роханським, ГО «Інститут правових досліджень і стратегій».

Порядок надання паліативної допомоги
та перелік медичних показань для її надання
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Паліативна допомога набула визначення
як особливий вид медичної допомоги та регламентована наказом МОЗ № 41 від 21.01.2013
«Про організацію паліативної допомоги в Украї
ні». У той же час паліативний догляд визначається як соціальна послуга відповідно до
спільного Наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я
України № 317/353 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної
послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим» від 23.05.2014. Такий розподіл
повноважень між двома міністерствами утруднює організацію повноцінного комплексу забезпечення пацієнтам паліативної допомоги.
Що ж до паліативної допомоги для дітей,
яка має низку особливостей, то вона взагалі
не знайшла відображення в регламентуючих
документах.
У 2013 році наказом МОЗ № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні» було
затверджено тільки частину необхідних нормативних документів.
Проте залишились неприйнятими вкрай
важливі документи, що утруднює, а в деяких
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випадках навіть унеможливлює розвиток паліативної допомоги, а саме:
•• примiрне Положення про спеціалізований заклад охорони здоров’я особливого
типу «Хоспіс»;
•• примірне Положення про відділення / палати паліативної та хоспісної медицини;
•• примiрне Положення про спеціалізовану
мультидисциплінарну мобільну бригаду
паліативної допомоги «Хоспіс на дому»;
•• примірний Табель оснащення медичним
обладнанням та виробами медичного
призначення спеціалізованого закладу охорони здоров’я особливого типу
«Хоспіс»;
•• примірний Табель оснащення медичним
обладнанням та виробами медичного
призначення спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги «Хоспіс на дому».
Проте 2015 року відбулася подія, на яку так
довго чекала правозахисна спільнота: наказом МОЗ № 494 від 07.08.2015 визнано таким,
що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року
№ 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 27 травня 2010 року за № 347/17642
(із змінами).
У цьому наказі окремим пунктом було зазначено: Порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
не потребують додаткового кількісного
обліку та окремої процедури знищення, —
що припинило нарешті довготривалі суперечки з цього приводу.
Ми сподіваємось, що об’єднання ресурсів
держави, місцевих громад, громадських організацій, наукових і лікувальних установ дасть
змогу забезпечити створення й розвиток сучасної, професійної, економічно доцільної
та ефективної системи (служби) паліативної
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допомоги, яка передбачає різні організаційні
форми надання паліативної допомоги, в тому
числі комунальні, недержавні, приватні та благодійні, залежно від потреб населення та особливостей регіону, що дозволить забезпечити
максимально можливу й гідну якість життя
пацієнтам з невиліковними захворюваннями
й обмеженим прогнозом життя та їхнім рідним, що має велике соціальне, економічне
та морально-етичне значення для усього суспільства (від укладачів).

8.1. Захист прав паліативних хворих

за допомогою Національного
превентивного механізму Омбудсмена
України та засобів законного реагування
Омбудсмена України на звернення
щодо порушення прав
2

Звернення до Омбудсмена України про використання законних засобів реагування на
індивідуальні приклади порушення прав представників уразливих груп.

Звернення щодо призначення
наркотичних знеболюючих засобів
1. Звернення К., м. Буча, Київська область.
Порушення прав: відмова в призначенні
наркотичних знеболюючих засобів, призначено трамадол, відмова в призначенні таблетованого морфіну.
Засіб реагування: лист Омбудсмена України до Київської обласної державної адміністрації.
Що зроблено: трамадол відмінено, призначено бупрен в адекватній дозі.
2

Більш детально буде викладено в окремому виданні у 2016 році.
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2. Звернення З., м. Ватутіно, Черкаська
область.

5. Звернення Г., Поліклініка № 2, Голосіїв
ський район, м. Київ.

Порушення прав: відмова в призначенні
наркотичних знеболюючих засобів за рецептом в кількості, встановленій наказами МОЗ
України, відмова аптеки видати за рецептом
таблетований морфін.

Порушення прав: відмова у виконанні вимог рекомендацій ВООЗ щодо заміни знеболю
ючих засобів, коли больовий синдром зростає
(трамадол — морфін), відмова в призначенні
наркотичних знеболюючих засобів за рецептом у кількості, встановленій наказами МОЗ
України.

Засіб реагування: лист Омбудсмена України до Черкаської обласної державної адміні
страції.
Що зроблено: рецепт хворому виписано на
10 днів в адекватному дозуванні та аптека забезпечила запас таблетованого морфіну.
3. Звернення Р., Поліклініка № 1, Дніпров
ський район, м. Київ.
Порушення прав: лікар поліклініки відмовилась виписувати таблетовану форму морфіну
за рецептом у кількості, яка рекомендована
у відділенні паліативної допомоги «Хоспіс» Київської міської клінічної лікарні № 2 для продовження лікування вдома (Морфін ЗН 10 мг 1 т
6 р. на день) строком на 15 діб.
Засіб реагування: представники офісу Омбудсмена України телефонували до керівництва Поліклініки № 1, Дніпровського району
про відновлення прав хворої Р.
Що зроблено: рецепт на таблетований морфін хворій виписано на 10 днів (10 мг 1 т 6 р.
на день).
4. Звернення С., Центральна районна по
ліклініка Голосіївського району, м. Київ.
Порушення прав: лікар поліклініки відмовилась виписувати таблетовану форму морфіну
за рецептом.
Засіб реагування: було надіслано два листи
від ГО «Інститут правових досліджень і стратегій» до керівництва Центральної районної поліклініки Голосіївського району про відновлення прав хворої С.
Що зроблено: рецепт на таблетований морфін хворій виписано на 10 днів (10 мг 1 т 6 р.
на день).

Засіб реагування: лист Омбудсмена України
до Київської міської державної адміністрації,
комунікація з адміністрацією Поліклініки № 2
Голосіївського району.
Що зроблено: рецепт хворому на таблетований морфін виписано на 10 днів в адекватному
дозуванні та подовжується.
6. Звернення Ч., с. Вільхівці, Тячевський
район, Закарпатська область.
Порушення прав: відмова сімейним лікарем у призначенні наркотичних знеболюючих
засобів, які були рекомендовані в районній
лікарні.
Засіб реагування: представники офісу
Омбудсмена України телефонували до родичів хворого, але на той час права були вже
відновлені.
7. Звернення С. М., Поліклініка № 2, Соло
м’янський район, м. Київ.
Порушення прав: невиконання зобов’я
зань медичного персоналу Поліклініки № 2
Солом’янського району щодо забезпечення
знеболюючими ліками пацієнта С. М., 1956 р. н.,
що проживає за адресою: м. Київ, вул. Глінки,
діагноз: хронічний больовий синдром.
Пацієнт С. М. страждав від тяжкого болю,
тоді, як медичні працівники Поліклініки № 2
Солом’янського району відмовлялись призначати необхідні сильнодіючі знеболювальні
засоби.
Засіб реагування: було надіслано листа від ГО «Інститут правових досліджень
і стратегій» до керівництва Поліклініки № 2
Солом’янського району про відновлення прав
хворого С. М.
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Що зроблено: рецепт на таблетований морфін хворому виписано на 10 днів (10 мг 1 т 6 р.
на день).
8. Звернення Т. В., Амбулаторія сімей
ної медицини № 8 Центральної поліклініки
Голосіївського району, м. Київ.
Порушення прав: відмова в призначенні
наркотичних знеболюючих засобів за рецептом в кількості, встановленій наказами МОЗ
України.
Засіб реагування: комунікація з адміністрацією Центральної поліклініки Голосіївського
району.
Що зроблено: рецепт хворому на таблетований морфін виписано на 10 днів в адекватному
дозуванні та подовжується.
9. Звернення від Закарпатського об
ласного благодійного фонду «Підтримки
протиалкогольних,
протинаркотичних,
протитютюнових програм та профілакти
ки хімічних залежностей і сніду» до Ом
будсмена України та експертів ГО «Інститут
правових досліджень і стратегій».
У зв’язку із рядом проблем, пов’язаних із
доступністю знеболення для паліативних пацієнтів, повною відсутністю можливостей із
отримання паліативної допомоги в м. Ужгород,
значною потребою в такій допомозі, нашим
благодійним фондом спільно з «Монастирем
святого Антонія Падевського Чину Братів Менших Францисканців Мукачівської греко-католицької Єпархії» було ініційовано створення
спеціалізованого-медико-соціального закладу
типу «Хоспіс» у м. Ужгород.
Зазначеною релігійною організацією висловлена готовність щодо будівництва та подальшого утримання спеціалізованого закладу
типу «Хоспіс». Для цього в Ужгородську міську
раду було подано клопотання про виділення
земельної ділянки.
07.11.14 рішенням сесії Ужгородської міської ради без усіляких застережень релігійній
організації надано дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки, яка знаходиться поруч із монастирем, з подальшою
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передачею її в постійне користування для будівництва закладу спеціалізованого типу «Хоспіс». У зв’язку з чим, проект землеустрою був
виготовлений та 24.12.14 відповідним чином
затверджений.
Однак зазначену ділянку досі не виділено
через те, що одна з комерційних організацій на
зазначеній території раптово ініціювала створення парку, посилаючись при цьому на генеральний план забудови міста Ужгород, згідно
з яким відповідну земельну ділянку віднесено
до зелених зон загального користування, тоді
як у попереднє десятиліття, таких ініціатив не
виникало.
Інші аргументи проти будівництва хоспісу:
•• неприпустимість його розташування в межах міста, а також те, що такі хворі потребують ізоляції;
•• наявність неподалік шкіл і те, «що це можуть побачити діти»;
•• «зелена зона» потрібна здоровим, а хворим, все-одно на що дивитись;
•• такий заклад має бути розміщений у лікарні.
Зазначене питання набуло широкого розголосу, у зв’язку з чим губернатором Закарпатської області ініційовано створення робочої групи з вивчення доцільності будівництва
хоспісу.
Враховуючи те, що в м. Ужгород та в Закарпатській області такий спеціалізований заклад
відсутній узагалі, наявні в області паліативні
ліжка в складі загальносоматичних стаціонарів
є паліативними більше за назвою, аніж за змістом, доступність знеболення для паліативних
хворих залишається вкрай низькою, просимо
Вас як експерта в галузі прав людини надати
для наших керівників міської та обласної державних адміністрацій деякі фахові коментарі
щодо наступних питань:
•• чи належить паліативна допомога до фундаментальних прав людини;
•• які існують згідно з чинним законодавством зобов’язання місцевих держадміністрацій зі створення в регіонах хоспісів
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для паліативного лікування та чи є рекомендації щодо їх розташування відповідно до вітчизняних норм та європейських
стандартів;
•• чи існують якісь нормативні документи,
що регламентували б будівництво закладів паліативної допомоги ізольовано,
поза межами міста або виключно на базі
наявних лікарень.
Засіб реагування: надано експертне пояснення щодо питань, які містяться у зверненні.

8.2. Результати моніторингу паліативних
відділень (хоспісів) щодо дотримання
прав пацієнтів, який було проведено
представниками Національного
превентивного механізму
Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини у 2014–2015 роках
3

Моніторинг відбувся у 16 областях
України.
Було відвідано: хоспіси — 5, дитячий хоспіс — 1, паліативні відділення — 14, будинки
дитини (МОЗ) — 12, дитячі будинки-інтернати
(Мінсоцполітики) — 10, геріатричні пансіонати — 3. Загалом 45 закладів.
Моніторингові візити здійснювали пред
ставники відділу моніторингу установ для
осіб похилого віку та людей з особливими потребами Департаменту з питань реалізації Національного превентивного механізму (далі —
НПМ) та громадські монітори.
Встановлено деякі «загальні проблеми»:
1. Усі заклади (окрім одного) мають ліцензію
на обіг наркотичних засобів, але частина (37%)
не мають запасу наркотичних та психотропних препаратів безпосередньо у відділеннях,
3

Більш детально буде викладено в окремому виданні.

які призначені надавати паліативну допомогу.
Це є порушенням вимог Постанови КМУ № 333
від 13 травня 2013 року «Про затвердження
Порядку придбання, перевезення, зберігання,
відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я».
У разі потреби знеболюючі наркотичні препарати приносять із реанімаційного відділення або викликають бригаду екстреної медичної допомоги. У деяких випадках паліативних
хворих при виникненні виразного больового
синдрому переводять в інші відділення.
2. З погляду мети паліативної допомоги виходить, що якщо спеціалізовані відділення не
використовують наркотичні знеболюючі засоби або усіма способами уникають їх використання, то вони не є паліативними відділеннями, тоді це є типові геріатричні відділення, як
слушно було зазначено в одній доповіді про
візит НПМ.
3. Усі (окрім одного) представники установ,
які були досліджені, зазначили, що не було потреби призначати наркотичні знеболюючі препарати пацієнтам, які виписувались додому.
Але прецеденти, що сталися у м. Ватутіно (Черкаська обл.) та в Поліклініці № 1 Дніпровського
району м. Києва, спростовують це твердження
й підтверджують думку, що механізм призначення наркотичних препаратів пацієнтам, які
виписуються з паліативного чи онкологічного
відділення додому, дуже потрібен, — оскільки
вдома пацієнти залишаються сам на сам зі своєю проблемою.
4. Обмеженість можливості дотримання
особистої гігієни — потрібно забезпечувати
доступ до кімнат, що обладнані засобами для
дотримання особистої гігієни, у тому числі
для людей з особливими потребами.
5. Відсутність або обмеженість спеціальних
засобів та обладнання для людей з особливими потребами (ліфта тощо) — керівництву лікувальних закладів необхідно забезпечувати
права людей з особливими потребами, проте
ця вимога стосується не тільки відділень паліативної допомоги.
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6. Порушення права на вільний вибір лікаря, лікувального закладу та методів лікування — стосовно паліативних хворих потрібно дотримуватися вимог Цивільного
кодексу України, інших нормативно-правових
актів щодо забезпечення права на вільний вибір лікаря, лікувального закладу та методів
лікування.
Виявлені порушення, які суперечать
принципам паліативної допомоги:
1. Стосовно знеболюючих лікарських засобів, у тому числі наркотичних:
частина паліативних відділень (хоспісів) не
мають запасів наркотичних препаратів та не
застосовують їх у своїй практиці (як варіант пояснень: наркотичні препарати приносять з інших відділень або викликають швидку). Один
заклад, який має назву «Хоспіс», не має ліцензії
на впровадження медичної практики.
У «виписній» документації:
Не зазначають рекомендації щодо продовження застосування знеболюючих засобів;
Якщо зазначають, то не розписують схему
застосування;
Не існує практики видавати запас знеболюючих препаратів «на дорогу»;
Та не існує практики виписування лікарями
стаціонарів рецептів на знеболюючи наркотичні засоби.
2. Деякі заклади не дотримуються мінімальних норм загального догляду за хворою людиною.
3. У багатьох закладах не працюють психологи — як за трудовою угодою, так і на
засадах волонтерства. Те ж саме стосується
соціальних працівників. Взагалі не визначено штатні розклади паліативних відділень,
оскільки їх не визначено у наказі МОЗ № 33
від 23.02.2000 р.
4. У багатьох закладах відсутня система
(розроблена та впроваджена процедура) отримання поінформованої згоди на госпіталізацію
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та згоди на застосування методів лікування
у розумінні Цивільного, Сімейного кодексів
України.
5. У деякий закладах не враховують потреби людей, що не мають можливості самостійно
рухатись (обладнання у санітарних кімнатах,
ліфти, можливості підігріву їжі, доступ до питної води).
6. Не існує сталої юридичної допомоги
у паліативних закладах. Не врегульовано питання нотаріальних дій для паліативних хворих, які отримують наркотичні знеболюючі
засоби.
7. Залишається неврегульованим питання
щодо необхідності проведення розтину померлого паліативного хворого у закладі паліативної допомоги (хоспісі).
8. Не існує діючих наглядових рад з представників громади, які своєю діяльністю могли б запобігати викладеним порушенням у закладах паліативної допомоги.
З метою усунення виявлених недоліків
були направлені звернення як засіб законного
реагування Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини:
Напралено до: МОЗ — 11, Мінсоцполітики — 3, обласних державних адміністрацій —
11, Товариства Червоного Хреста — 1, міськрад — 4, лікувальних закладів — 2.
Отримано відповіді: МОЗ — 5, Мінсоцполітики — 1, обласних державних адміністрацій — 7, Товариства Червоного Хреста — 0,
міськрад — 1, лікувальні заклади — 1.
Здійснено 1 подання Омбудсмена до віцепрем’єра КМУ.
Складено 1 протокол про адміністративне
правопорушення та накладено адміністративне стягнення на головного лікаря Херсонської
обласної лікарні «ХОСПІС». Адміністративне
правопорушення було розглянуто у суді й на
керівника лікувального закладу було накладено штраф.
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8.3. Необхідність визначення

та регламентації надання
дитячої паліативної допомоги

Зазначений вище наказ Міністерства охорони здоров’я України № 41 від 21.01.2013
«Про організацію паліативної допомоги в Україні» не містить жодного посилання на існування дитячої паліативної допомоги взагалі. Для
більшо
сті чиновників навіть згадування про
те, що діти можуть бути невиліковно хворими
та померти, викликає обурення: «Наша система охорони здоров’я вилікує усіх дітей».
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ряд з іншими пацієнтами. Або спостерігають
«ефект вікна у двері, яке закрите простирадлом» — маленькі пацієнти вже знають, що там
вмирає їх товариш.
8. Не існує на українському фармацевтичному ринку зареєстрованих лікарських форм
дитячих знеболюючих засобів, у тому числі
опіоїдних анальгетиків.
Невизначення дитячої паліативної
допомоги в Україні є, насамперед, пору
шенням положення Конвенції про права
дитини:
Стаття 9

Проблеми:
1. Поняття, принципи, засади паліативного
лікування дітей в Україні законодавчо не визначені.

1. Держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх
бажанню.

2. У зв’язку з цим у сучасній системі охоро
ни здоров’я України не існує місця, де діти,
до яких можна застосовувати поняття «паліативні», мали б можливість перебувати.

Стаття 24

3. На сьогодні невиліковно хворі діти перебувають у будинках дитини (МОЗ), де не передбачено паліативного відділення, або у віці 4–5
років їх направляють до дитячих будинків-інтернатів (Мінсоцполітики), де вони не отримують медичної допомоги у необхідному обсязі.
4. Якщо є підозра, що життя дитини вже закінчується, її переводять до тих лікувальних закладів, де є реанімаційні відділення.
5. У реанімаційних відділеннях невиліковно хворі діти можуть перебувати тижнями, чи
навіть місяцями. Найчастіше родичів до них не
пускають4.
6. В останні миті свого життя діти бачать
тільки лікарню, вони розлучені з батьками.
7. В онкологічних відділеннях не існує паліативних палат, тому діти, стан яких стає важким
і виникає загроза їх життю, перебувають по4

Прийняття проекту наказу МОЗ України «Про дотримання прав пацієнтів та забезпечення доступу
членів сім’ї до пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної
терапії» повинно змінити цю ганебну практику.

1. Держави-учасниці визнають право дитини
на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я.
Держави-учасниці намагаються забезпечити,
щоб жодна дитина не була позбавлена свого
права на доступ до подібних послуг системи
охорони здоров’я.
Стаття 23
1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне
життя в умовах, які забезпечують її гідність,
сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства.
У 2015 році група експертів розпочала
розробку нової редакції наказу МОЗ № 41 від
21.01.2013 «Про організацію паліативної допомоги в Україні», у якому буде враховано особливості дитячої паліативної допомоги5.
Але діти, стан яких можна визначити як паліативний, існують!
5

Група експертів об‘єдналась у громадське об’єд
нання «Українська асоціація дитячої паліативної
допомоги».
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Для з’ясування обставин їх існування представники Департаменту Національного превентивного механізму Омбудсмена України
протягом 2015–2016 років здійснювали моніторингові візити до «місць несвободи» — зокрема, такими визнані будинки дитини та дитячі будинки-інтернати.
Моніторингові візити здійснювались до
«місць несвободи», що визначені Національним превентивним механізмом, якими є:
Хоспіси, відділення або палати паліативної
допомоги, протитуберкульозні диспансери
також мають бути розглянуті як умовні «місця несвободи», тому що пацієнти, які в них
перебувають, потребують особливої уваги
правозахисників щодо дотримання їх прав.
Ця особлива увага зумовлена закритістю від
контролю суспільства умов життя пацієнтів
цих закладів та отримання медичної, соціальної допомоги6.
•• Будинки дитини.
•• Дитячі будинки-інтернати.
•• Геріатричні пансіонати7.
Основним завданням Департаменту
з питань реалізації Національного превентивного механізму Омбудсмену України є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського
контролю за дотриманням права на захист від
катувань та іншого жорстокого, нелюдського
або такого, що принижує гідність, видів поводження і покарання (далі — неналежне поводження) відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань
та іншого жорстокого, нелюдського або такого,
що принижують гідність, видів поводження
і покарання.
Попередній аналіз, який був проведений
ГО «Інститут правових досліджень і стратегій», свідчив про те, що у «медичних закладах
несвободи» порушуються права людини у розумінні Міжнародного пакту про економічні,
6

7
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Доповіді про моніторингові візити до цих закладів
будуть надруковані в окремому виданні (А. Р.).
http://www.npm.org.ua/ua/miscja-nesvobodi/

соціальні та культурні права, Европейської
конвенції з прав людини щодо запобігання нелюдського або такого, що принижує гідність,
видів поводження.
З 1987 року Всесвітня організація охорони
здоров’я (ВООЗ) виділила паліативну допомогу
в окремий розділ. У 1998 році ВООЗ виділила
в окремий розділ медицини надання паліативної допомоги дітям.
ВООЗ дає окремо визначення паліативної
допомоги дітям, призначення якої — активна
і повна турбота про фізичний стан, розумові
здібності й душевний стан дитини, що також
включає надання підтримки дитині та її родині (матері і татові, бабусі і дідусеві). Паліативне
лікування повинне бути доступним для хворої
дитини цілодобово, воно починається з моменту діагностування захворювання і продовжується, незважаючи на те, отримує дитина
спецефічне лікування чи ні.
На сьогодні (2016 рік) діти, стан яких можна визначити як паліативний, перебувають
до певного віку (3–5 років) у будинках дитини
(МОЗ).
Кількість будинків дитини в Україні (МОЗ)
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Або в дитячих будинках-інтернатах (Мінсоцполітики).
Протягом 2014–2015 років НПМ було проведено моніторингові візити до 12 будинків
дитини (МОЗ) та 10 дитячих будинків-інтернатів (Мінсоцполітики), серед яких:
1. Краматорський будинок дитини (Донецька область).
2. Надвірнянський будинок дитини (ІваноФранківська область).

2015–2016 (перша половина)
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3. Хмельницький спеціалізований будинок
дитини «Берізка» (Хмельницька область).
4. Рівненський обласний спеціалізований
будинок дитини (Рівненська область).
5. Полтавський обласний спеціалізований
будинок дитини (Полтавська область).
6. Криворізький спеціалізований будинок
дитини (Дніпропетровська область).
7. Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини (Житомирська область).
8. Волинський обласний спеціалізований
будинок дитини (Волинська область).
9. Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини (Дніпропетровська область).
10. Обласний будинок дитини (Херсонська
область).
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Виявлено такі «загальні» проблеми:
1. Після чотирирічного віку діти-інваліди
(особливо інкурабельні діти у термінальній
стадії) переводяться до дитячих будинків-інтернатів ІV профілю (для дітей різного ступеня
розумової відсталості, які мають складні фізичні вади, не можуть самостійно пересуватись
та самообслуговуватись). Відомче розмежу-

вання закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення ускладнює формування
комплексу необхідних медичних і соціальних
заходів, які передбачає паліативна допомога невиліковно хворим дітям. Будинок дитини майже не забезпечує соціальну складову
паліативної допомоги — штатні розклади не
містять посад соціального працівника, психолога, юрист-консультанта, а дитячий будинокінтернат — ліцензії на право провадження
господарської діяльності з медичної практики
й відповідного лікарського та медичного персоналу для належного медичного обслуговування та догляду.
2. Відсутній механізм міждисциплінарної
координації та належної міжвідомчої співпраці як на центральному, так і на місцевому рівнях. У поєднанні з недостатнім фінансуванням
це не дозволяє сформувати комплекс послуг
та відповідні умови для досягнення належної
якості життя хворої дитини та її сім’ї, вирішення
їхніх фізичних, психологічних, духовних та соціальних проблем.
3. Відповідно до Державної цільової соціальної програми реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.2007 р. № 1242 (далі — Державна програма), та наказу МОЗ України від 02.02.2010 р.
№ 70 «Про заходи щодо розвитку будинків
дитини» при більшості будинків дитини створено реабілітаційні відділення, основними завданнями яких є проведення комплексної медичної та психолого-педагогічної реабілітації,
забезпечення умов для відновлення здоров’я
дітей області.
Проте, на сьогоднішній день будинки дитини керуються у своєї діяльності Типовим
положенням про будинок дитини, затвердженим наказом МОЗ України від 18.05.1998 р.
№ 123, яке є застарілим і потребує негайних змін.
Ще восени 2015 року на сайті МОЗ було
оприлюднено проект спільного наказу МОЗ
та Мінсоцполітики «Про затвердження Типо103
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вого положення про будинок дитини», який на
кінець року ще не затверджений.
4. У будинку дитини «Антошка» та дошкільному дитячому будинку № 3 «Гайок» Донецької
обласної ради (м. Краматорськ) перебували
16 ВІЛ-позитивних дітей та 12 дітей від ВІЛпозитивних матерів. Зазначені малюки екстрено потребували обов’язкових періодичних
обстежень на базі спеціалізованої лабораторії,
зокрема, визначення кількості CD4-лімфоцитів
у крові та визначення вірусного навантаження
ВІЛ у плазмі крові. Такі обстеження необхідні
для своєчасного призначення специфічного
лікування та вирішення питань щодо подальшої тактики лікування. До жовтня 2014 року
всі необхідні обстеження та лікування малюки
отримували у відповідних медичних закладах
м. Донецька, але наразі це неможливо, оскільки ці заклади опинилися на непідконтрольній
Україні території.
5. У будинках дитини проблематичною
є процедура переведення ВІЛ-інфікованих дітей до дитячих будинків-інтернатів системи
соціального захисту населення. Необхідність
підготовки великої кількості документів, відсутність у регіонах, у яких відбувався моніторинг, установ саме ІV профілю спричинює
довготривале оформлення путівки на влаштування. Так, для того, щоб перевести дитину-інваліда з Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини до інтернатної установи
соціального захисту населення, витрачається
рік і більше. Оскільки у Волинській області немає дитячого будинку-інтернату ІV профілю,
Департамент соціального захисту населення Волинської ОДА змушений звертатися до
департаментів інших регіонів щодо влаштування тяжкохворої дитини. Як приклад таку
дитину через майже 1,5 роки влаштували до
Всеукраїнського центру реабілітації інвалідів
«Віра, надія, любов».
6. Працівники закладів подекуди керуються застарілими чинними нормативними документами, використання яких суперечить
сучасним стандартам. Наприклад, норми харчування, затверджені наказом МОЗ України від
28.06.1994 р. № 112 «Про виконання постано104
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ви Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р.
№ 226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились
без піклування батьків», не передбачають постачання будинкам дитини борошна для приготування страв, сіль видається лише для дітей
віком понад один рік. Дотримання застарілих
норм створює ситуацію, коли керівництво закладів змушене їх порушувати, додаючи, наприклад, сіль у пюре дітям 6-місячного віку або
використовуючи борошно для виготовлення
виробів із тіста.
7. Табелі оснащення будинків дитини, затверджені наказом МОЗ України від
03.07.2001 р. № 256 «Про затвердження Табеля
оснащення будинків дитини», містять застарілий перелік медичної апаратури. Актуальним
є створення нового переліку, який включатимете сучасну реабілітаційну та медичну апаратуру та інші необхідні предмети одягу, взуття,
білизни тощо. Заклади не можуть офіційно
придбавати навіть підгузки у зв’язку з відсутністю у переліку такого найменування.

8.4. Громадська активність у 2015 році,
що спрямована на подолання
вищезазначених проблем

10.06.2015 р. Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини спільно з Міжнародним фондом «Відродження» та ГО «Інститут
правових досліджень та стратегій» проведено
круглий стіл на тему «Забезпечення прав людини при наданні паліативної допомоги».
Під час роботи круглого столу було проаналізовано національне законодавство щодо
організації паліативної допомоги, у тому числі
й дітям, та обговорено актуальні питання у сфері надання паліативної допомоги, зокрема:
•• стан дотримання прав пацієнтів у закладах системи охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу;
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•• доступ до знеболюючих препаратів пацієнтів, які знаходяться вдома;
•• реалізація механізму взаємодії суб’єктів,
які надають соціальну послугу паліативного догляду інкурабельним хворим,
та труднощі у взаємодії суб’єктів при наданні таких послуг тощо.
04.11.2015 р. відбулася робоча зустріч
представників НПМ, експертів з питань медичної реформи Консультативної ради при Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини, експертів у сфері надання паліативної
допомоги. На зустрічі обговорювали результати моніторингу закладів охорони здоров’я, що
надають паліативну допомогу, та розглянули
подальші дії щодо забезпечення прав людини
у «місцях несвободи». Особливе питання, яке
було розглянуто, — це створення системи
дитячої паліативної допомоги.
Працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму
брали участь у різноманітних заходах, які проходили протягом року, з питань розвитку паліативної та хоспісної допомоги:
•• 01–02.10.2015 р. з ініціативи ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної
та хоспісної допомоги», Національної академії державного управління при Президентові України спільно з Національною
медичною академією післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика за підтримки
Міністерства охорони здоров’я, Мінсоцполітики та МБФ «Відродження» відбувся
II Національний конгрес з паліативної допомоги;
•• 15–17.12.2015 р. у м. Івано-Франківськ відбувся Перший Національний Форум з дитячої паліативної допомоги, який зібрав
понад 90 експертів, лікарів та волонтерів
дитячого паліативного руху з усієї України, а також Білорусі, Грузії та Польщі. Було
оголошено про створення Національної
мережі дитячої паліативної допомоги, що
об’єднає зусилля усіх фахівців, які працюють над забезпеченням ефективної
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та доступної паліативної й хоспісної допомоги для дітей в Україні.

8.5. Рекомендації, що спрямовані

на створення системи
дитячої паліативної допомоги

Верховній Раді України:
1. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», зокрема до статті 35-4 «Паліативна
допомога», з метою запровадження терміна
«Паліативна допомога дітям».
2. Внести зміни до Законів України «Про дошкільну освіту» та «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»
з метою вдосконалення системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
3. Ініціювати розроблення проекту Закону України «Про Загальнодержавну програму
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період від
2017 до 2027 року» у якому віднести розвиток
паліативної допомоги дітям в Україні на найближчі 10 років до пріоритетних напрямків.
Це дозволить покращити якість життя важкохворих дітей і їх родин, а також важкохворих
дітей без батьківського піклування у термінальні періоди життя зазначених дітей.
Доручити Кабінету Міністрів України:
1. Розробити та затвердити Концепцію і стратегію розвитку паліативної допомоги в Україні, у тому числі дітям, на період до 2027 року.
2. За участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади, науковців, представників громадських і релігійних організацій, благодійних фондів, волонтерів, правозахисників
розробити й затвердити:
2.1. Порядок надання паліативної допомоги дітям з урахуванням сучасних міжнародних стандартів та вітчизняного
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досвіду для реалізації паліативної допомоги дітям.
2.2. Уніфікований клінічний протокол щодо
лікування больового синдрому у дітей,
відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я8.
2.3. Уніфікований клінічний протокол щодо
надання паліативної допомоги дітям,
який розроблено на підставі клінічних
рекомендацій ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших
міжнародних організацій.
2.4. Положення про дитяче паліативне відділення/кабінет, дитячий хоспіс, виїзну
дитячу паліативну службу.

b. Примірне положення про відділення/палати паліативної та хоспісної
медицини;
c. Примiрне положення про спеціалізовану мультидисциплінарну мобільну
бригаду паліативної допомоги «Хоспіс
вдома»;
d. Примірний табель оснащення медичним
обладнанням та виробами медичного
призначення спеціалізованого закладу охорони здоров’я особливого типу
«Хоспіс»;

3. Провести необхідні заходи щодо реєстрації дитячої форми морфіну в Україні.

e. Примірний табель оснащення медичним
обладнанням та виробами медичного
призначення спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги «Хоспіс вдома»;

8.6. Рекомендації до підрозділу

f. Внести відповідні зміни до наказу МОЗ
№ 33 від 23.02.2000 року «Про штатні
нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я».

про розвиток паліативної допомоги
дорослому населенню

1. Розробити і реалізувати на національному рівні заходи політики, спрямовані на
включення паліативної медичної допомоги
в процес безперервного надання медичних
послуг пацієнтам з небезпечними для життя
захворюваннями на всіх рівнях системи охорони здоров’я шляхом створення національної Концепції розвитку паліативної допомоги
в Україні, з особливим акцентом на службах
первинної медико-санітарної допомоги та на
організації надання паліативної допомоги на
рівні місцевих громад.
2. Розробити та ухвалити зміни до наказу
МОЗ № 41 від 21 січня 2013 року «Про орга
нізацію паліативної допомоги в Україні»,
у яких передбачити:
a. Примiрне положення про спеціалізований заклад охорони здоров’я особливого типу «Хоспіс»;
8
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3. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», зокрема до статті 35-4 «Паліативна
допомога».
4. Розробити та затвердити нову редакцію наказу МОЗ № 41 від 21 січня 2013 року «Про організацію паліативної допомоги в Україні».
5. Затвердити наказ МОЗ України «Про дотримання прав пацієнтів та забезпечення доступу членів сім’ї до пацієнтів, що перебувають
на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії».
Органам місцевого самоврядування:
1. Розглянути питання про можливість створення та фінансування виїзних патронажних
служб паліативної допомоги.
2. Протягом 2016 року проводити семінари
з тематичного удосконалення за напрямком
«Паліативна допомога» з першочерговим залученням медичних працівників центрів первинної медико-санітарної допомоги.

2015–2016 (перша половина)

Громадським організаціям:
1. Продовжувати громадський моніторинг
виконання постанови КМУ № 333 від 13 травня 3013 року, та положень наказу МОЗ № 494
від 07.08.2015 та наказу МОЗ № 360 про призначення наркотичних знеболюючих засобів,
з особливою увагою — в амбулаторних умовах лікування.
2. Проводити постійний моніторинг випадків порушень прав паліативних хворих.
3. Посилити взаємодію з Уповноваженим
Верховної Ради з прав людини щодо запобігання порушенню прав паліативних хворих,

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

зокрема права на здоров’я, права на доступ
до життєво необхідних ліків, право на заборону жорстокого або нелюдського поводження тощо.
4. Організовувати та брати участь в адвокаційних кампаніях щодо наркополітики
в Україні.
5. Проводити навчальні тренінги та семінари для правоохоронців, медичних працівників щодо основних законодавчих засад наркополітики в Україні та запобігання порушенню
прав паліативних хворих, зокрема, на доступ
до наркотичних знеболюючих засобів.
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