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Вступ

1. ВстуП

У 2008 році суттєвих змін у галузі охорони здоров’я в Україні 
не відбулося. Застаріла державна бюджетна модель існування галузі 
домінує та призводить до численних порушень прав пацієнтів. Про 
це свідчать насамперед звернення людей до правозахисних органі-
зацій, до органів виконавчої влади, матеріали соціологічних дослід-
жень, дані держкомстату України. судовий захист порушених прав 
пацієнтів ускладнений відсутністю розгалуженої системи стандартів 
та клінічних протоколів лікування, судова практика не опирається 
на ці документи як на підставу встановлення лікарської відповідаль-
ності. також залишаються невирішеними питання незалежної ме-
дичної експертизи, не зважаючи на те, що її існування законодавчо 
встановлено вже багато років. Проблеми захисту прав пацієнтів так 
званих «вразливих груп», – це люди, які живуть з Віл/сНід, спо-
живачі ін’єкційних наркотиків, психічно хворі, люди, які потребу-
ють паліативної допомоги, – залишаються дуже гострими.

Збірник статей під загальною назвою «Право на медичну до-
помогу в Україні – 2008» містить матеріали, які висвітлюють деякі 
найбільш важливі події, що сталися в царині медичного права, змі-
ни законодавства у галузі охорони здоров’я, проблеми, що турбували 
правозахисників, юристів, пацієнтів, журналістів.

Починається збірник із загального огляду змін у законодавстві 
України у галузі охорони здоров’я у 2008 році (глава 2). та підсумки 
цього року невтішні – державна бюджетна система охорони здоров’я 
залишається нерухомою, незважаючи на косметичні оновлення, 
розробку нового проекту закону «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» (глава 3), розробку проектів законів України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» 
(глава 4), численні заходи міністерства охорони здоров’я України 
по адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу, 
створення концепції управління якістю медичної допомоги населен-
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ню в Україні на період до 2010 року, проведення міжнародних кон-
ференцій та інші заходи (глава 5). інші системи охорони здоров’я, 
зокрема, ті, що включають елементи обов’язкового медичного стра-
хування (глава 5), не знаходять підтримки у законодавчої влади.

Публіцистична стаття «Права пациентов: направлены они про-
тив врача, или соблюдать их в его интересах? Обязанности пациен-
тов: существуют ли они, и если да – то какие?» з’ясовує дуже складні 
питання медичної етики (глава 6).

досвід роботи правозахисних організацій репрезентують глави 7, 12.
Після невдалої компанії ревакцинації проти корі та краснухи 

в Україні на початку 2008 року увага спільноти була привернута до 
загальної доцільності проведення профілактичних щеплень. мали 
місце випадки, іноді численні, коли батьки забороняли робити про-
філактичні щеплення своїм дітям. суперечки серед лікарів, право-
захисників, батьків про законність зобов’язання проводити планові 
профілактичні щеплення дітям, законність відмов адміністраціями 
дитячих закладів приймати дітей, які не зробили щеплення за ка-
лендарем, – тривають і досі. цієї проблемі присвячені глави 9,10.

Окреме питання: права людей, які живуть з Віл/сНід, спожива-
чів ін’єкційних наркотиків – про ці проблеми йдеться у главах 11, 12.

Проблемам захисту прав психічно хворих людей, стану чинного 
законодавства України у галузі психіатрії, шляхам його вдоскона-
лення присвячені глави 13, 14, 15.

держава Україна у нормі ст. 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 
від 23 лютого 2006 р. зобов’язала суди застосовувати при розгляді справ 
Європейську конвенцію з прав людини та практику Європейського су-
ду з прав людини як джерело права. За роки діяльності Європейського 
суду з прав людини прийняв чимало рішень, які стосуються захисту 
прав людини в галузі охорони здоров’я, цієї темі присвячена глава 16.

Актуальні питання впровадження системи паліативної допомоги та 
забезпечення прав пацієнтів з обмеженим прогнозом життя в Україні, які 
досить часто не забезпечуються або порушуються через недосконалість 
законодавчої та нормативно-правової бази, підіймаються в главі 17.

Автори сподіваються, що проблемні статті збірнику привернуть 
увагу законодавців, управлінців системи охорони здоров’я, жур-
налістів, правозахисників, пацієнтів-активістів, інших зацікавлених 
осіб та сприятимуть кардинальному реформуванню галузі.
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2. загальний огляд законодаВстВа україни 
Про охорону здороВ’я�

Продовжуючи добру традицію загальної характеристики зако-
нодавства України у царині охорони здоров’я, яка розпочата Хар-
ківською правозахисною групою, проаналізуємо ключові норматив-
но-правові акти, що були прийняті у 2008 році, які регулюють дану 
сферу, та відповідно забезпечують права суб’єктів медичних пра-
вовідносин. Предметом нашого дослідження будуть і проекти зако-
нодавчих актів, які регламентують проблематику охорони здоров’я.

Одним з найбільш важливих напрямів реформування охоро-
ни здоров’я в Україні є оновлення й удосконалення існуючої пра-
вової бази з урахуванням загальновизнаних принципів прав люди-
ни і міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здоров’я. На 
цьому наголошується і в деяких нормативно-правових актах, як-от 
міжгалузевій комплексній програмі «Здоров’я нації» на 2002 – 2011 
роки, затвердженій Постановою Кабінету міністрів України від 
10.01.2002 р. № 14, де передбачено заходи, що необхідні для успіш-
ної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я. Пунк-
том першим, з-поміж інших, визначено удосконалення відповідно 
до світових стандартів і вимог Європейського союзу нормативно-
правової бази з питань регламентації діяльності та регулювання від-
носин у сфері охорони здоров’я.

Правотворча діяльність у галузі охорони здоров’я пронизана 
численними проблемами, з-поміж яких ключовою виступає відсут-
ність загальнодержавної концепції законодавчого забезпечення охо-
рони здоров’я в Україні, у якій слід було б чітко передбачити сис-
темний комплексний план роботи, спрямований на виявлення й 
усунення прогалин у чинній нормативно-правовій базі шляхом або 

1 стаття підготовлена іриною сенютою (к.ю.н., доцент, президент юридичної фір-
ми «MedLex», президент ВгО «фундація медичного права і біоетики України»).
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прийняття нових законів, або внесення змін і доповнень до чинних 
нормативно-правових актів.

За допомогою цієї стратегії можна визначити пріоритети зако-
нодавця при роботі над нормативно-правовою базою у сфері охоро-
ни здоров’я, до яких у першу чергу відноситься ратифікація міжна-
родно-правових стандартів у сфері медичного права і біоетики (для 
прикладу, Конвенції про права людини і біомедицину (Рада Європи, 
1997 р.); Загальної декларації про біоетику і права людини (юНесКО, 
2005 р.); визначення почерговості розробки і прийняття законодав-
чих актів у галузі охорони здоров’я; активізація правотворчого про-
цесу в цій царині, а також утвердження національних особливостей, 
традицій при нормотворенні без надмірного «імпортування» законо-
давства, яке не завжди може адаптуватись до наших реалій.

Концепція законодавчого забезпечення охорони здоров’я повин-
на ґрунтуватись на таких принципах як: а) дотримання прав люди-
ни у сфері охорони здоров’я; б) врахування загальновизнаних при-
нципів і норм міжнародного права; в) забезпечення взаємоповаги 
і взаємовідповідальності у відносинах «лікар-пацієнт»; г) втілення 
біоетичних начал у юридичну регламентацію надання медичної до-
помоги.

Розглядаючи законодавчу базу України у царині охорони здо-
ров’я, проаналізуємо нормативно-правові акти у порядку їх юридич-
ної ієрархії. так, 04 вересня 2008 р. було прийнято Закон України 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», який визначає основні за-
сади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 
повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого само-
врядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення 
і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, 
обов’язки та відповідальність усіх учасників процесу.

У п. 1.5. Програми діяльності Кабінету міністрів України «Ук-
раїнський прорив: для людей, а не політиків», затвердженої Пос-
тановою Кабінету міністрів від 16.01.2008 р. («Високоякісна і до-
ступна охорона здоров’я»), закріплено пріоритети діяльності органів 
виконавчої влади в цій царині, зокрема, забезпечення високоякіс-
ної і доступної медичної допомоги з орієнтацією системи охорони 
здоров’я на попередження захворювань, безпечного і сприятливого 
для здоров’я середовища життєдіяльності людини (умов праці, про-
живання, навчання, відпочинку, харчування), здоровий спосіб жит-
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тя населення і покращення демографічної ситуації. Уряд взяв на се-
бе зобов’язання, зокрема, щодо таких ключових напрямів у системі 
охорони здоров’я:

1. Належного фінансування галузі з визначенням механізму со-
ціального захисту медичних працівників.

2. структурної реорганізації системи медичного забезпечення з 
першочерговим розвитком первинної медико-санітарної допо-
моги на засадах загальної (сімейної) лікарської практики.

3. Розроблення законопроекту стосовно запровадження загально-
обов’язкового державного медичного страхування із забезпе-
ченням належної якості гарантованих державою безоплатних 
медичних послуг.

4. Розвитку сільської медицини шляхом запровадження програ-
ми «сільський лікар», яка передбачатиме створення/віднов-
лення сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських 
пунктів та їх оснащення медичною технікою.

5. створення нормативно-правової бази з питань діяльності ін-
ституту сімейного лікаря із забезпеченням протягом п’яти 
років обслуговування кожної родини сімейним лікарем.

6. Запровадження дієвого механізму здійснення державного 
контролю за виробництвом, імпортом, реалізацією та рекла-
мою фармацевтичної продукції, а також за якістю лікарських 
засобів і виробів медичного призначення у процесі їх вироб-
ництва та ввезення на територію України, підвищення кон-
курентоспроможності вітчизняної фармацевтичної продукції.

7. Переходу до розподілу коштів за принципом оплати наданих 
послуг, а не за принципом утримання медичних закладів.

8. Підвищення ефективності використання ресурсів системи 
охорони здоров’я.

9. ліквідації перешкод у розвитку конкуренції між постачаль-
никами послуг з охорони здоров’я незалежно від форми влас-
ності, а також запровадження принципу контрактних відно-
син між замовником послуг (державою) та їх постачальника-
ми (закладами охорони здоров’я різних форм власності).

Визначені шляхи для реформування охорони здоров’я, їх реаль-
не впровадження матимуть важливе значення для забезпечення прав 
суб’єктів медичних правовідносин та удосконалення функціонуван-
ня даної галузі. цим документом було закладено «тон» наступних 
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нормотворчих змін на рівні підзаконних актів, а також пропозицій 
щодо розробки та прийняття нових законів в Україні.

Наказом мОЗ України від 31.03.2008 р. № 166 було затверджено 
Концепцію управління якістю медичної допомоги у галузі охорони 
здоров’я в Україні на період до 2010 року. до завдань реалізації Кон-
цепції включено:

– поліпшення доступності медичної допомоги;
– підвищення позитивного впливу системи охорони здоров’я на 

стан громадського здоров’я;
– підвищення ефективності використання ресурсів охорони 

здоров’я;
– зростання задоволення населення системою медичного об-

слуговування;
– захист інтересів пацієнта щодо отримання ним якісної ме-

дичної допомоги;
– захист інтересів медичних працівників на випадок професій-

ного ризику.
цікавим у контексті розгляду стратегічних, концептуальних нор-

мативних документів є Наказ мОЗ України «Про затвердження пас-
порта бюджетної програми на 2008 рік» від 11.02.2008 р., яким затвер-
джено паспорт бюджетної програми на 2008 рік під назвою «Керів-
ництво та управління у сфері охорони здоров’я», на яку було виділено 
28 053,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 24 588,1 тис. 
гривень та зі спеціального фонду – 3 465,5 тис. гривень. метою бюд-
жетної програми є забезпечення реалізації державної політики у сфе-
рах охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя на-
селення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лі-
карських засобів та виробів медичного призначення, контролю за 
обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, участь у реалізації державної політики і виконання конт-
рольно-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВIл-ін-
фекції/сНIду та іншим соціально небезпечним хворобам.

У медико-юридичних колах неодноразово з’ясовувалось питан-
ня, чи належить діяльність психоаналітика до такого виду госпо-
дарської діяльності як медична практика. своїм листом мОЗ Ук-
раїни від 13.02.2008 р. дав однозначну відповідь, що в номенклатурі 
лікарських спеціальностей, яка затверджена Наказом мОЗ Украї-
ни від 19.12.1997 р., немає такої посади як лікар-психоаналітик. Але 
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застосування особою зі спеціальною освітою «психоаналітика», яка 
спеціалізується на психотерапевтичному методі з метою діагностики 
і лікування певного пацієнта, слід вважати медичною практикою, 
яка передбачає отримання відповідної ліцензії.

Важливими нормотворчими кроками, у тому числі, що пов’язані 
з виконанням Програми діяльності Уряду, бюджетної програми в 
контексті Віл/сНіду, є, зокрема, забезпечення умов для функціону-
вання кабінетів «довіри» (наказ мОЗ України «Про функціонуван-
ня кабінетів «довіра» від 25.02.2008 р. № 102), які є спеціалізовани-
ми структурними підрозділами лікувально-профілактичних закладів 
з профілактики та боротьби з ВIл-інфекцією/сНIдом. також було 
прийнято наказ мОЗ України від 14.03.2008 р. № 136 «Про затверд-
ження Плану заходів мОЗ України на виконання рішення наради з 
питань протидії Віл-інфекції/сНіду у 2008 році», яким насамперед 
передбачено планувати видатки на фінансування заходів щодо на-
дання соціальних послуг і соціальної підтримки хворим на Віл-ін-
фекцію/сНід, забезпечити 100% закупівлю молочних адаптованих 
сумішей для вигодовування дітей, народжених Віл-інфікованими 
матерями за рахунок місцевих бюджетів, забезпечити діяльність між-
дисциплінарних команд з питань попередження передачі Віл від ма-
тері до дитини, сприяти розширенню програм замісної терапії на базі 
наркологічних, туберкульозних та інших лікувально-профілактичних 
закладів та центрів сНіду з метою зменшення ризику інфікування 
Віл та забезпечення доступу до антиретровірусної терапії споживачів 
ін’єкційних наркотиків, забезпечити 100% обстеження вагітних на 
Віл та медикаментозну профілактику передачі Віл від матері до ди-
тини Віл-інфікованим вагітним та народженим ними дітям.

На підставі подання генеральної прокуратури України, яке сто-
сувалось порушень Закону України «Про запобігання захворюванню 
на синдром набутого імунодефіциту (сНід) та соціальний захист 
населення», було видано наказ мОЗ України «Про затвердження 
плану заходів мОЗ України щодо усунення порушень Закону Украї-
ни «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефі-
циту (сНід) та соціальний захист населення», викладених у поданні 
генеральної прокуратури від 11.02.08 № 07/1/1-45» від 18.03.2008 р. 
№ 143 про усунення вказаних порушень. Зокрема, в нормативному 
акті передбачено: а) активізувати роботу щодо створення стаціонар-
них відділень для надання допомоги хворим на ВIл-інфекцію/сНIд 
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та кабінетів «довіра», забезпечення їх належного функціонування 
та покращення матеріально-технічної бази центрів з профілактики 
та боротьби зі сНIдом, забезпечення ВIл-інфікованих та хворих на 
сНIд ізольованою жилою кімнатою; б) розробити й затвердити нор-
ми обслуговування та норми часу для медичного персоналу амбу-
латорно-поліклінічного та стаціонарного, в тому числі хоспісного, 
підрозділів центрів сНIду, кабінетів «довіра», враховуючи стрімке 
збільшення кількості ВIл-інфікованих та хворих на сНIд і впро-
вадження сучасних методів діагностики та лікування; в) забезпечи-
ти виконання заходів щодо попередження внутрішньо-лікарняного 
та державних адміністрацій, професійного інфікування ВIл в ліку-
вально-профілактичних медичної допомоги закладах.

ще одним позитивом нормотворення є розроблення й прий-
няття наказу мОЗ України «Про затвердження Клінічного прото-
колу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 
20.03.2008 р. № 149, метою якого є впровадження уніфікованої сис-
теми заходів щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я 
дітей раннього віку.

Забезпечення якості надання медичної допомоги в Україні ві-
дображено також і в «управлінських змінах» до законодавства, а са-
ме в аспекті державної акредитації закладів охорони здоров’я, яка є 
офіційним визнанням статусу закладу охорони здоров’я, наявності в 
ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, 
підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гаран-
тії високої якості професійної діяльності. мОЗ України було прий-
нято наказ від 09.04.2008 р. № 195 «Про внесення змін до Критеріїв 
(умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, 
затверджених наказом мОЗ України від 24.02.07 № 92«, у якому на-
ведено Пояснення щодо проведення експертної оцінки відповідності 
закладу охорони здоров’я критеріям державної акредитації.

структурною зміною у системі охорони здоров’я є зміна стату-
су державної інспекції з контролю якості лікарських засобів мОЗ 
України шляхом припинення останньої й утворення державної 
інспекцію з контролю якості лікарських засобів як центрально-
го органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і ко-
ординується Кабінетом міністрів України через міністра охорони 
здоров’я України. ці зміни відбулись на підставі Постанови Кабіне-
ту міністрів України «Питання здійснення державного контролю 
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якості лікарських засобів» від 10.09.2008 р. № 837, якою у тому числі 
затверджено Положення про державну інспекцію з контролю якості 
лікарських засобів.

ще одним нормативним кроком, пов’язаним з контролем за 
якістю лікарських засобів, є Розпорядження Кабінету міністрів 
України «Про затвердження плану заходів щодо удосконалення де-
ржавного контролю за обігом лікарських засобів і виробів медич-
ного призначення» від 10.09.2008 р. № 1247 – р. З-поміж заходів 
Уряд визначив, для прикладу, необхідність забезпечення врахуван-
ня особливостей закупівлі лікарських засобів і виробів медичного 
призначення під час підготовки проекту Закону України «Про за-
купівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», запровадження 
державного замовлення на лікарські засоби, а також медичні іму-
нобіологічні препарати і вироби медичного призначення для вико-
нання державних програм у сфері охорони здоров’я, запровадження 
механізму забезпечення контролю якості лікарських засобів, що за-
куповуються у рамках державних програм у сфері охорони здоров’я, 
регламентації проведення доклінічних та клінічних випробувань, 
передреєстраційного та поточного контролю якості, а також засто-
сування кожного виду лікарських засобів і виробів медичного при-
значення.

цікавим є документ, який стосується лікувально-фізкультур-
ної служби в Україні (наказ мОЗ України «Про подальший роз-
виток лікарсько-фізкультурної служби в Україні» від 25.07.2008 р. 
№ 412), який закріпив, зокрема, положення про лікарсько-фізкуль-
турну службу, про лікарсько-фізкультурний диспансер, про відді-
лення (кабінет) лікувальної фізкультури, про відділення (кабінет) 
спортивної медицини, а також встановив кваліфікаціні характерис-
тики лікаря із спеціальності «лікувальна фізкультура», лікаря із спе-
ціальності «спортивна медицина».

Одним з найбільш наболілих питань практичної охорони здо-
ров’я є проблема штатного розкладу закладів охорони здоров’я. 
листом мОЗ України від 02.06.2008 р. № 10.02.11/864 «Про внесен-
ня змін у штатні розклади закладів охорони здоров’я» передбачено, 
що відповідно до п. 2 наказу мОЗ України «Про штатні нормативи 
та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33 
керівники закладів охорони здоров’я у разі виробничої необхід-
ності мають право змінювати штати окремих структурних підроз-
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ділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами 
для даного закладу, за рахунок посад інших структурних підроз-
ділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками 
на відповідний період. Заміна посад працівників може здійсню-
ватись лише в межах однієї категорії медичного (лікарі, середній 
та молодший медичний персонал), фармацевтичного персоналу та 
господарсько-обслуговуючого персоналу. Заміна посади сестри ме-
дичної на посади реєстратор медичний чи сестра-господарка не-
можлива, у зв’язку з тим, що зазначені посади належать до різних 
категорій персоналу. Посада «сестра медична» належить до розділу 
«фахівці» відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я»), затвердже-
ного наказом мОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117. Робота на 
цій посаді потребує від працівника кваліфікації з дипломом про 
вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста чи бака-
лавра, а посади «реєстратор медичний» та «сестра-господарка» від-
несено до технічних професій, що вимагають від працівника повної 
або базової загальної середньої освіти та професійної підготовки на 
робочому місці.

Уряд України в Програмі діяльності Кабінету міністрів Украї-
ни «Український прорив: для людей, а не політиків», визначаючи 
недоліки нормативної бази, відзначив необхідність розробки і прий-
няття законів України, зокрема:

про організацію медичної допомоги та заклади охорони 
здоров’я;
про колегію лікарів України;
про загальнообов’язкове державне соціальне медичне стра-
хування;
про ратифікацію Конвенції 102 міжнародної Організації 
Праці про мінімальні норми соціального забезпечення;
про ратифікацію Конвенції 130 міжнародної Організації 
Праці про медичну допомогу та допомогу у випадку хво-
роби;
про ратифікацію Європейського кодексу соціального за-
безпечення;
про вироби медичного призначення;
про програму розвитку первинної медико-санітарної до-
помоги;
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розробити проекти законів щодо визначення механізму за-
хисту прав пацієнтів, зокрема права на інформацію про 
методи їх лікування.

На нашу думку, ключовими прогалинами в аналізованій царині 
є відсутність належної законодавчої регламентації чи відсутність та-
кої щодо:

1.1 правового статусу основних суб’єктів медичних правовідно
син – пацієнтів і медичних працівників. Законодавчі спроби спос-
терігаються лише у напрямі юридичної регламентації прав пацієн-
тів, тоді як статус медиків і фармацевтів залишається поза увагою 
правотворців. для вирішення даного питання необхідно прийняти 
два окремі закони, роботу над якими необхідно проводити пара-
лельно, що забезпечило б рівноправність сторін і баланс у взаємовід-
носинах «лікар-пацієнт». такими могли б бути Закон України «Про 
правовий статус пацієнтів в Україні» і Закон України «Про правовий 
статус та гарантії діяльності медичних і фармацевтичних працівни-
ків в Україні».

Проекти законів про права пацієнтів, яких на сьогодні у нашій 
державі вже було три, містять певні недоліки:

– назва закону не відповідає змістовому навантаженню норма-
тивного документа (для прикладу, йдеться у назві про права 
пацієнтів, а висвітлюються і обов’язки; йде мова про захист 
прав, а нових способів і засобів захисту, обґрунтованих на-
лежним чином, не передбачається);

– неналежний понятійно-термінологічний апарат, який, для 
прикладу, не завжди відповідає усталеній законодавчій термі-
нології, інколи дефініція дається через те ж саме поняття, яке 
й визначається, що суперечить законам формальної логіки;

– відсутність належної регламентації необхідної поведінки 
(обов’язків) пацієнтів у медичній діяльності;

– не повною мірою відповідає проектному законодавству чин-
ної нормативної бази України, без пропозицій внесення від-
повідних змін в останню;

– неврахування у повному обсязі міжнародних стандартів за-
хисту прав людини і практики їх застосування, у тому числі у 
галузі охорони здоров’я.

1.2 організаційного, методичного функціонування незалежної медич
ної експертизи, зокрема вирішення питання щодо органу, при якому 
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існуватиме такий інститут чи бюро (зарубіжний досвід вказує про 
можливості діяльності його при міністерстві юстиції, генеральній 
прокуратурі, академії медичних наук тощо), фінансування такої інс-
титуції. це питання одне з першочергових для юридичної практики 
у царині медичного права. Одним з державних кроків у цьому на-
прямі є проект Розпорядження Кабінету міністрів України, «Про 
схвалення державної цільової програми підвищення ефективності 
діяльності судово-медичної експертизи на 2009 – 2013 р.р.». Програ-
му планується виконати у два етапи: на першому передбачається ут-
ворення Українського державного центру судово-медичної експер-
тизи мОЗ України, а на другому – адміністративно-господарське, 
науково-практичне, організаційно-методичне підпорядкування 
центру установ судово-медичної експертизи з цільовим фінансуван-
ням їх безпосередньо з державного бюджету. Загалом на фінансуван-
ня передбачених Програмою заходів необхідно 2058414 тис. грн.

1.3 втілення у життя принципів страхування професійної відпові
дальності медичних працівників, тобто закріплення права на стра-
хування професійної помилки, внаслідок якої заподіяно шкоду 
здоров’ю фізичної особи, яка не пов’язана з недбалим чи несумлін-
ним виконанням професійних обов’язків медичними і фармацев-
тичними працівниками. Відповідно до п. 15 ст. 6 Закону України 
«Про страхування», серед видів добровільного медичного страхуван-
ня закріплено страхування відповідальності перед третіми особами. 
тобто за цим видом страхування можна страхувати професійну від-
повідальність медичних працівників перед пацієнтами.

страхування відповідальності – це надання страхового захис-
ту на випадок висунення страхувальнику третіми особами вимог, 
заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкоду-
вання майнової шкоди. Особливості страхування професійної від-
повідальності:

1. майновий, компенсаційний характер: особа, яка завдала шко-
ду життю, здоров’ю чи майну третіх осіб, зобов’язана повніс-
тю відшкодувати її потерпілій стороні.

2. треті особи – невизначене коло осіб, яким страхувальник 
може завдати майнової шкоди.

3. При сплаті страхувальником належного з нього страхового 
платежу не передбачається встановлення страхової суми і за-
страхованого, тобто фізичної або юридичної особи, якій по-
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винно виплачуватися відшкодування. і те і інше виявляється 
конкретно тільки при настанні страхового випадку при спри-
чиненні шкоди третім особам.

4. страхова сума встановлюється за згодою сторін і часто нази-
вається лімітом відповідальності.

метою страхування професійної відповідальності є захист май-
нових інтересів страхувальника (для прикладу, медичного праців-
ника), пов’язані з його обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну 
третім особам (пацієнтам) під час здійснення професійної діяль-
ності (медичної практики) і, водночас, захищає інтереси третіх осіб 
(пацієнтам). договір страхування професійної відповідальності дає 
можливість уникнути медичним працівникам фінансових проблем 
та зберегти довіру пацієнтів.

Предметом страхування є добросовісна помилка лікаря (застра-
хованої особи) при наданні медичних послуг:

при встановленні діагнозу захворювання;
при проведенні курсу лікування;
при оформленні призначень і рецептів;
при ненавмисному скороченні термінів стаціонарного або 
амбулаторного лікування.

таким чином, страховик бере на себе матеріальну відповідаль-
ність у страховому випадку:

за заподіяну шкоду здоров’ю пацієнта або у разі його смерті;
відшкодовує витрати по попередньому з’ясуванню обста-
вин і ступеня вини лікаря (послуги експерта);
витрати щодо ведення справ по страховому випадку в су-
дових органах.

Відповідальність страховика зі страхування професійної від-
повідальності щодо шкоди, яка виникла протягом дії поліса, не 
може перевищувати певного ліміту. Звичайно, у цьому страхуван-
ні встановлюється франшиза, до якої на вимогу страховика можуть 
бути приплюсовані витрати, пов’язані з роботою незалежних екс-
пертів для встановлення шкоди. факти обману, злочинів, умисних 
дій, які допущені страхувальником (його службовцями), виключа-
ються з обсягу відповідальності страховика, оскільки страхування 
професійної відповідальності базується на прорахунках і помилках 
при добросовісному, розсудливому і компетентному виконанні своїх 
обов’язків.
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1.4 професійного самоврядування, а саме лікарського. Закон про 
лікарське самоврядування покликаний регламентувати систему, га-
рантії та засади лікарського самоврядування як одного із найваж-
ливіших елементів системи охорони здоров’я України для ефектив-
ного управління професійною лікарською діяльністю з метою забез-
печення умов для ефективного виконання лікарями своїх професій-
них обов’язків, розширення можливостей корпоративного впливу на 
систему охорони здоров’я України, захисту професійних прав лікарів, 
представництва лікарів України у відносинах з органами влади.

1.5 фінансування охорони здоров’я і медичного страхування. це од-
не з найскладніших питань у вітчизняній охороні здоров’я. Проекти 
цього Закону вже кілька років активно обговорюються, якісно онов-
люються, але все ж потребують доопрацювань. сам факт наявності 
декількох законопроектів щодо обов’язкового медичного страхуван-
ня є яскравим показником актуальності теми. медичне страхування 
не зможе одномоментно вирішити надто великі фінансові проблеми 
у цій галузі, але за умови оптимально обраної моделі, може стати 
одним з кроків до реформування системи фінансування закладів 
охорони здоров’я.

Всього за період з 2003 до 2008 років було розроблено близько 
десяти законопроектів щодо обов’язкового медичного страхування, 
усі з яких були відхилені парламентарями. Наприкінці минулого ро-
ку було розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України два 
проекти Законів України «Про загальнообов’язкове соціальне ме-
дичне страхування» від 27.11.2007 р. та від 18.12.2007 р. як бачимо, 
увага законодавця спрямовується на неухильне виконання положень 
Рішення Конституційного суду України (справа про безоплатну ме-
дичну допомогу) від 29.05.2002 р., яке передбачає, що питання ме-
дичного страхування повинно регулюватися виключно законом.

Проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне медичне страхування» від 27.11.2007 р. в ст. 1 визначає 
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування як окре-
мий вид загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
спрямований на забезпечення конституційних прав громадян на охоро-
ну здоров’я та реалізацію державних гарантій на одержання безоплат-
ної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги. таке визначення 
швидше розкриває ціль, мету запровадження загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування, але не вміщує йо-
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го основних ознак, які б характеризували даний вид страхування, не 
розкриває його суті.

Більш детально поняття загальнообов’язкового державного со-
ціального медичного страхування розкривається через його принци-
пи, які перелічені в обох проектах і практично не відрізняються за 
своїм змістом.

Законопроектом від 27.11.2007 р. пропонується визначити правові, 
соціальні, фінансово-економічні та організаційні засади загально-
обов’язкового державного соціального медичного страхування. Зок-
рема, передбачається регламентувати такі питання:

порядок встановлення конкретного переліку медичних 
послуг, що надаватимуться застрахованим особам, та їх 
вартості;
взаємовідносини фонду загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування України та постачаль-
ників медичної допомоги на договірних засадах;
порядок сплати страхових внесків і покриття витрат на ме-
дичні послуги, матеріальне забезпечення та соціальні пос-
луги;
управління фондом медичного страхування та формуван-
ня його робочих органів.

Пропозиції, що містяться у проекті від 18.12.2007 р., стосують-
ся, зокрема порядку встановлення конкретного переліку медичних 
послуг, що надаватимуться застрахованим особам та їх вартості; 
створення окремого фонду загальнообов’язкового державного со-
ціального медичного страхування України; взаємовідносин між цим 
фондом та надавачами медичних послуг на договірних засадах; виз-
начення порядку сплати страхових внесків та покриття витрат на ме-
дичні послуги, матеріальне забезпечення та соціальні послуги; уп-
равління фондом медичного страхування та формування його ро-
бочих органів.

жоден із зазначених законопроектів не є досконалим і потребує 
детального доопрацювання, проте така велика зацікавленість зако-
нотворців до цієї сфери не залишає сумнівів, що обов’язкове медич-
не страхування буде запроваджене в Україні. У цілому ж прийняття 
вказаного закону дозволить покращити фінансування галузі, ство-
рити умови для існування ринку медичних послуг, здійснювати чіт-
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кий контроль за витратами коштів на надання медичної допомоги 
хворому тощо.

дуже важливою і складною роботою у майбутньому в контексті 
законотворення у царині охорони здоров’я повинна стати розробка 
і прийняття медичного кодексу України. Необхідність такого ко-
дифікованого акту зумовлена багатьма чинниками, зокрема, між-
народними тенденціями, позитивним зарубіжним досвідом і націо-
нальними звичаями такого виду систематизації. так, на думку учас-
ників міжнародного круглого столу «Розвиток медичного права в 
країнах східноєвропейського регіону. 2008: Запрошення до діалогу», 
що проходив 2-9 березня 2008 року в м. Празі, розвитку медичного 
права як самостійної галузі права може сприяти розробка міжна-
родного модельного медичного кодексу.

На сьогодні в Україні зроблено спробу розробити проект но-
вого Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» (робочий проект, у тому числі назва). Проект Закону скла-
дається з 14 розділів, 46 глав, 233 статей. У цьому документі зроблено 
спробу комплексно регламентувати систему охорони здоров’я, зако-
нодавчо закріпити не лише загальні засади, повноваження органів 
влади у цій царині, а й відповідно питання забезпечення окремих 
напрямів охорони здоров’я, медичного страхування, деякі питан-
ня правового статусу суб’єктів медичних правовідносин, медичної і 
фармацевтичної освіти тощо.

У цьому документі правовому статусу суб’єктів медичних пра-
вовідносин відведено небагато уваги. Правовий статус медичних і 
фармацевтичних працівників визначений аналогічно чинному За-
коні України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 
не заповнено прогалин та не усунено наявних на сьогодні недоліків. 
жодної глави, присвяченої правовому статусу пацієнтів, немає. 
На жаль, знову спостерігається «перехід» норм з чинного Закону Ук-
раїни «Основи законодавства України про охорону здоров’я», без усу-
нення недоліків, притаманних чинному Закону. Значною прогали-
ною розробників, як видається, є те, що у законопроекті не розкрито 
системи прав людини у галузі охорони здоров’я.

цікавою у даному акті є спроба регламентувати фармацевтич-
ний сектор, зокрема виробництво та реалізацію лікарських засобів, 
експертизу та реєстрацію лікарських засобів та лікарських засобів 
біологічного походження, ціноутворення на лікарські засоби та лі-
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карські засоби біологічного походження. Позитивною у контексті за-
безпечення права людини на належну медичну допомогу є глава, що 
визначає систему стандартів в галузі охорони здоров’я. стандарта-
ми медичної допомоги, на думку розробників, є нормативно-пра-
вові акти загальнонаціонального рівня, що містять критерії якості 
надання медичної допомоги й індикатори, за допомогою яких здій-
снюється оцінка якості.

Окремий розділ присвячено медичному страхуванню, зокрема де-
тально регламентовано питання впровадження системи обов’язкового 
державного медичного страхування в Україні. Проект визначає та-
кож і питання медичної і фармацевтичної освіти, зокрема її форми, 
серед яких передбачено нову – резидентуру, тобто це очна форма 
післядипломної підготовки лікарів, яка проводиться професорсько-
викладацьким складом вищих навчальних закладів та закладів піс-
лядипломної освіти за певною лікарською спеціальністю на клініч-
них базах відповідних кафедр і їх філій у терміни, які визначаються 
мОЗ України.

Підсумовуючи висвітлене, позитивними тенденціями законот-
ворчої діяльності вважаємо:

1. Поступову ратифікацію загальновизнаних міжнародних стан-
дартів (наприклад, Європейської соціальної хартії 1996 р. (пе-
реглянутої).

2. Врахування міжнародних стандартів захисту прав людини і 
практики їх застосування у галузі охорони здоров’я. Одним з 
ключових у цьому контексті стало прийняття Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р., у статті 17 
якого передбачено, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини і основоположних сво-
бод (1950) та практику Європейського суду з прав людини 
як джерело права. За роки діяльності Європейського суду з 
прав людини справ, які стосується різних аспектів охорони 
здоров’я, є чимало. Залишається лише належним чином вті-
лити ці стандарти у правотворчий процес і юридичну практи-
ку в сфері медичного права в Україні.

3. деяку активізацію законопроектної діяльності у галузі охоро-
ни здоров’я. На сьогодні у дорадчій раді при Комітеті Верхов-
ної Ради України з питань охорони здоров’я знаходяться на 
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розробці, доопрацюванні численні проекти законів, а саме – 
про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування, 
про лікарське самоврядування, про статус та діяльність за-
кладів охорони здоров’я тощо.

сподіваємось, що законодавець та залучені до нормотворення 
представники медико-правової доктрини і практики зможуть у най-
ближчому майбутньому створити належне законодавче забезпечення 
охорони здоров’я України з урахуванням міжнародних стандартів, 
конституційних засад та пріоритету прав людини.



Деякі нотатки щодо «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

��

�

3.
деякі нотатки щодо ноВого Проекту закону 
«осноВи законодаВстВа україни 
Про охорону здороВ’я»�

2008 року міністерством охорони здоров’я з метою удоскона-
лення законодавчої бази щодо формування ефективної системи ор-
ганізації та контролю надання якісної медичної допомоги було за-
пропоновано нову редакцію Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» (далі – «Основи…»).3 як слушно було 
зазначено у статті законопроекту під назвою «Загальний огляд зако-
нодавства», ця нова редакція не вносить суттєвих змін до існуючої 
системи визначення прав та обов’язків пацієнтів. Взагалі її можна 
назвати «косметично корегуючою» редакцію, ця думка ґрунтується 
на вивченні деяких дефініцій, які наведено в проекті закону – біль-
шість з них є декларативними, тому що вони не підкріплені механіз-
мами застосування. Наведемо такі приклади:

доступність медичного обслуговування – можливість от-
римання громадянами необхідної медичної допомоги не-
залежно від їх соціального та матеріального стану, місця 
проживання або знаходження; – не вказується, які мають 
бути гарантії цієї «доступності».
ефективність медичної допомоги – співвідношення ре-
зультатів, одержаних в процесі надання медичної допомо-
ги, та витрат ресурсів, здійснених для досягнення цих ре-
зультатів; – суттєво декларативна стаття, якій, мабуть, 
не місце в нормативноправовому акті.
допоміжні послуги – інші, ніж медичні послуги, що за-
безпечують підтримку надання клінічних послуг у про-

2 стаття підготовлена Андрієм Роханським.
3 www.moz.gov.ua
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цесі медичної допомоги пацієнтам; – введено новий термін 
«клінічні послуги», якому не надано визначення.

медична допомога визначається через поняття «медичні послу-
ги» – це дуже важливий термін, тому що надає можливість відріз-
няти медичну допомогу від «мистецтва лікування», застосовувати до 
медичних правовідносин Закон України «Про захист прав спожива-
чів». Не дуже зрозуміло введення терміну «медсестринські послуги», 
в дефініції якого не надається ніяких специфічних рис. термін «лі-
кування» взагалі визначається через поняття «бажання», який є ду-
же суб’єктивним. Нижче наведемо статті проекту закону:

медична допомога – процес надання пацієнтам медич-
них послуг, спрямованих на забезпечення профілактики, 
діагностики, лікування хвороб, травм та отруєнь, догляду 
та реабілітації у зв’язку з цими станами, а також у зв’язку 
з вагітністю та пологами, що забезпечується лікарями, або 
медичними сестрами, іншим професійним медичним чи 
технічним персоналом під керівництвом лікаря.
лікування – медична допомога, що надається пацієнту з 
метою досягнення бажаних змін у його здоров’ї, порушено-
му в результаті хвороби, іншого патологічного чи фізіоло-
гічного стану; – ким бажаних, лікарем, родичами, самим 
пацієнтом? Нормативно-правовий акт не є місцем бажань.
медичні послуги – дія чи комплекс дій, пов’язані з надан-
ням медичної допомоги, що здійснюються лікарями або 
медичними сестрами, іншим медичним чи технічним пер-
соналом під керівництвом лікаря.
медсестринські послуги – діяльність, пов’язана із забезпе-
ченням медсестринського догляду, що виконується медич-
ними сестрами чи іншим медичним персоналом під конт-
ролем медичної сестри.

У визначенні терміну «пацієнт» – «будь-яка особа, яка як спо-
живач звернулася за послугами з охорони здоров’я, незалежно від 
стану її здоров’я», – є посилання на Закон України «Про захист прав 
споживачів», але не є зрозумілим, чому йдеться про можливість от-
римати медичні послуги «незалежно від стану здоров’я»? що мали 
на увазі автори нової редакції?
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термін «медичне втручання» – один із головних термінів ме-
дичних правовідносин, але в його дефініції присутні нові поняття, 
які не визначаються, наприклад, «медичні процедури»:

медичне втручання – дія медичного працівника із застосу-
ванням методів діагностики, профілактики або лікування, 
пов’язаних із впливом на організм людини. медичні втру-
чання включають у себе фармакотерапію, медичні проце-
дури, медичну реабілітацію та медичні консультації; – у 
цьому пункті не визначається, що таке медичні процедури та 
медичні консультації. Не встановлюється, хто, де та коли 
надає медичні консультації та якими є їх правові наслідки.

Не зовсім зрозуміло, на яких підставах надаються терміни «за-
клад охорони здоров’я» та «постачальник медичних послуг», чим во-
ни відрізняються:

Заклад охорони здоров’я – юридична особа зі статусом гос-
подарюючого чи негосподарюючого суб’єкта будь-якої доз-
воленої законом форми власності та організаційно-право-
вої форми, яка має відповідну ліцензію, і основним видом 
діяльності якої є надання населенню медичних чи інших 
послуг з охорони здоров’я.
Постачальник медичних послуг – зареєстрована у вста-
новленому законодавством порядку юридична чи фізична 
особа, якій надано право на здійснення медичної практи-
ки (надання медичних послуг).

дуже важливим є визначення термінів «клінічний протокол» та 
«клінічні рекомендації», у той же час автори нової редакції не вста-
новлюють термін «стандарти лікування», який раніше використову-
вався у медичній правовій літературі:

Клінічний протокол – документ, розроблений з урахуван-
ням клінічних рекомендацій та затверджений спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в 
сфері охорони здоров’я, який визначає вимоги до діагнос-
тичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних 
методів надання медичної допомоги та порядок реалізації 
етапів надання медичної допомоги. – Але суттєвим недолі
ком цього визначення є відсутність вказівки на те, яку юри
дичну силу вони (клінічні протоколи) мають.
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Клінічні рекомендації – це систематизовані положення, 
розроблені на підставі визначеної методології, які спрямо-
вані на допомогу лікарю і пацієнту у прийнятті рішення 
щодо надання раціональної медичної допомоги в різних 
клінічних станах. – Залишається незрозумілим, що таке 
«раціональна медична допомога».

для судового захисту порушених прав пацієнтів дуже важливо 
спиратися на нормативно-правові акти, які визначають порядок на-
дання медичної допомоги. такими нормативно-правовими актами 
мають стати клінічні протоколи лікування та клінічні рекомендації, 
але визначення цих документів в новій редакції «Основ…» не вказу-
ють на їх юридичну силу.

Проект нової редакції «Основ…» визначає терміни «лікар», «лі-
кар загальної практики» «лікар-спеціаліст»:

лікар – особа, яка в порядку, встановленому законодавс-
твом, отримала вищу медичну освіту, та право на здійснен-
ня медичної діяльності (медичної практики).
лікар загальної практики (сімейний лікар) – лікар, який 
має професійну підготовку за спеціальністю «загальна 
практика/сімейна медицина», і забезпечує індивідуальну 
первинну медичну допомогу для окремих осіб, сімей і на-
селення, незалежно від віку, статі або виду захворювання.
лікар-спеціаліст – лікар, який має підтверджену у вста-
новленому законодавством порядку спеціалізацію в одній 
або кількох інших, ніж «загальна практика/сімейна меди-
цина», офіційно визнаних державою медичних спеціаль-
ностях.
медичний працівник – лікар або інша особа, яка у вста-
новленому законодавством порядку отримала медичну ос-
віту, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам 
та здійснює медичну практику у складі закладу охоро-
ни здоров’я або як самостійний суб’єкт підприємницької 
діяльності.

У той же час незрозуміло, чому в проекті нової редакції «Ос-
нов…» немає визначення усіх лікарських спеціальностей, чому обра-
но тільки спеціальність «лікар загальної практики», чи не є достат-
нім термін «медичний працівник» взагалі? мабуть, автори проекту 
нової редакції наділяють особливими повноваженнями лікаря за-
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гальної практики як суб’єкта надання первинної медичної допомо-
ги, про що свідчить ст. 40 проекту «Основ…», де зазначено, що «до 
надання первинної медичної допомоги можуть залучатися також ін-
ші професійні медичні працівники, які працюють під керівництвом 
лікаря загальної практики/сімейного лікаря».

Більш важливим уявляється надати визначення терміну «ліку-
ючий лікар», процедурі його призначення, обсягу прав та обов’язків. 
цій проблемі в проекті дійсно надано увагу, а саме, йдеться про те, 
що пацієнт має право вільно обирати або змінювати лікуючого лі-
каря, але це стосуються лише лікуючого лікаря загальної практики, 
а на рівні вторинної та третинної медичної допомоги це право об-
межується формулюванням: «по можливості має бути враховано ба-
жання пацієнта чи його законного представника, якщо таке бажан-
ня було офіційно висловлене, і якщо врахування цього бажання є 
можливим з огляду на ступінь поточного завантаження конкретного 
лікаря у зв’язку з наданням ним медичної допомоги іншим пацієн-
там» щодо призначення лікуючого лікаря. А рішення про заміну лі-
куючого лікаря за наявності обґрунтованих підстав може бути при-
йнято після розгляду відповідного звернення пацієнта чи його за-
конного представника етичним комітетом при відповідному закладі 
охорони здоров’я – але такого комітету на практиці не існує! ці но-
вовведення нівелюють право пацієнта на вільний вибір лікаря та йо-
го заміну. Не кажучи вже про те, що неодноразово обговорювалось 
у правничій літературі – з 14 до 18 років особа (пацієнт) обмежена у 
праві здійснювати правочини за цивільним кодексом України, але 
на підставі «Основ…», як пацієнт, вона є споживачем медичних пос-
луг та повинна здійснювати правочини, що є юридичною колізією.

Згідно зі ст.42 проекту, заклади охорони здоров’я приватної фор-
ми власності, що надають послуги третинної медичної допомоги на-
селенню, повинні діяти тільки на підставі договорів про державну 
закупівлю зазначених послуг, – це є незрозумілою дискримінацією 
приватної форми власності, іншим чином, вони не мають право 
встановлювати вільні ціни.

дуже важливим нововведенням проекту «Основ…» є визначен-
ня паліативної допомоги як особливого виду медичної допомоги: на 
останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам та 
членам їх сімей надається паліативна допомога, яка включає ком-
плекс заходів, спрямованих на поліпшення якості життя пацієнта, 



Андрій Роханський

�0

полегшення його фізичних та емоційних страждань, надання пси-
хосоціальної і моральної підтримки сім’ї хворого. Але порядок на-
дання паліативної допомоги, особливий статус суб’єктів паліативної 
допомоги, залишається невизначеним.

Відступаючи від аналізу проекту нової редакції «Основ…», тре-
ба зауважити, що, якщо Україна бажає досягти цивілізованих стан-
дартів у галузі надання медичної допомоги – необхідно найшвидше 
законодавчо врегулювати питання надання паліативної допомоги та 
існування хосписів. Останні місяці та роки життя безнадійно хворих 
людей – тема, яка з невідомих причин табуюється у нашому суспіль-
стві, незважаючи на те, що більшість сімей з нею стикається, рані-
ше чи пізніше.

діючі нормативно-правові акти, з точки зору полегшення до-
ступу до паліативної допомоги та додержання законних прав та ін-
тересів людей, яким така допомога надається, мають бути суттєво 
перероблені.

Останніми роками значно поширилось коло пацієнтів, що пот-
ребують паліативної допомоги – це у першу чергу хворі на Віл/сНід, 
у яких основне захворювання асоціюється з іншими, не менш тяж-
кими захворюваннями: туберкульоз, ін’єкційна наркоманія та інші.

У зв’язку із змінами у законодавстві, які націлені на більш су-
воріший контроль за обігом наркотичних речовин та їх прекурсорів, 
доступ до препаратів першої черги, які застосовуються при паліа-
тивній допомозі, ускладнюється. медичні центри недержавної фор-
ми власності – а самі такі заклади організовують хосписи за кордо-
ном – хоча формально мають можливість отримати ліцензію на ви-
користання у своєї практиці наркотичних препарати, на практиці не 
бажають мати з цим справу на підставі виникаючих численних про-
блем з бюрократією та контролюючими органами влади. деякі пре-
парати (трамадол), які використовувалися для покриття браку дози 
наркотичних анальгетиків, перейшли із списку Б до списку А фар-
мацевтичних препаратів та також перестали бути доступними.

існує ще багато неврегульованих питань щодо паліативної допо-
моги. це, передусім, питання про дієздатність пацієнтів, які отри-
мують паліативну допомогу. суб’єкт цивільних правовідносин може 
бути визнаний недієздатним тільки за рішенням суду. цілком зро-
зуміло й те, що людина, яка отримує наркотичні анальгетики, не 
повністю може усвідомлювати свої дії та керувати ними. та в цьому 
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зв’язку виникає низка проблем щодо законності правочинів, які лю-
дина здійснює в термін отримання паліативної допомоги. На цей час 
законодавство дозволяє вільний доступ нотаріуса до хворого, та пра-
цівники хосписів не можуть вплинути на хід складання правочинів, 
навіть маючи підстави вважати пацієнта недієздатним.

На наш погляд, є декілька шляхів вирішення вищенаведених 
проблем, зокрема:

Виділення паліативної допомоги в окремий вид медичної 
допомоги ( на даний час у відповідності до чинної редак-
ції ЗУ «Основи…» існує три вида: первинна, вторинна та 
третинна).
Законодавче встановлення особливого суб’єкта паліативної 
допомоги з призначенням йому особливого статусу (напри-
клад, паліативний пацієнт).
Внесення змін до чинного ЗУ «Основи…» та цивільного 
кодексу України, до статтей, у яких встановлюється по-
рядок отримання статусу «паліативний пацієнт», а також 
права та обов’язки у відповідності до цього статусу.
З нашої точки зору, отримання статусу «паліативний па-
цієнт» повинно обмежувати дієздатність особи.
можливо, отримання статусу паліативний пацієнт повин-
но встановлюватися рішенням суду за поданням лікуваль-
ного закладу, у якому пацієнт отримує паліативну допо-
могу.
Обмеження дієздатності має, в першу чергу, застосовува-
тися до можливості здійснювати правочини з нерухомістю, 
депозитними вкладами, цінними паперами тощо.
дозвіл на здійснення наведених у п. 6. правочинів має здій-
снюватися тільки за рішенням суду з урахуванням виснов-
ків медичної комісії при хоспісі, до складу якої обов’язково 
повинні входити головний лікар та лікуючий лікар.
Отримання хворою людиною статусу «паліативний пацієнт» 
повинно знімати всі ліміти по дозуванню й кількості отри-
маних ним за добу наркотичних анальгетиків.
Отримання лікувальним закладом статусу хоспис повинно 
спрощувати для нього отримання ліцензії на використан-
ня наркотичних препаратів та скасовувати ліміти по кіль-
кості використання наркотичних анальгетиків.
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Потрібно внести зміни до чинного законодавства, які б 
стимулювали створення хосписів установами та органі-
заціями недержавної форми власності (благодійні фон-
ди, громадські організації) шляхом спрощення отримання 
статусу хоспис, надання пільгових позик тощо.

для більшої наочності надаємо у вигляді таблиці права пацієн-
тів відповідно до чинної редакції ЗУ«Основи…» та їх викладення у 
проекті нової редакції.



Чинний ЗУ «Основи…»
Стаття 6. Право на охорону здоров’я 
Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що перед-

бачає:

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та со-
ціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання 
здоров’я людини;

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де 
він проживає;

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір 
лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу 
охорони здоров’я; 

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я 
населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропози-
цій щодо формування державної політики в галузі охорони здоров’я;

ж) участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської ек-
спертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;

з) можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння охо-
роні здоров’я;

и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’я-
заних із станом здоров’я;

і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та ор-
ганів охорони здоров’я;
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Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить про те, що суттє-

вих змін до обсягу прав пацієнтів нова редакція «Основ…» не внесла. 

Викликає питання таке викладення змісту ч. 1 п. 1 ст. 5 щодо рівно-

го доступу усіх громадян до своєчасних й якісних медичних та інших 

послуг системи охорони здоров’я: «…забезпечення громадянам за на-

явності їх бажання вільної можливості звернення за отриманням ме-

дичних та інших пов’язаних із здоров’ям послуг, що фінансуються за 

Проект нової редакції ЗУ «Основи…»
Стаття 5. Право громадян України на охорону здоров’я
1. Кожний громадянин має право на охорону здоров’я. Реалізація цього 

права передбачає забезпечення: 
1) рівного доступу усіх громадян до своєчасних й якісних медичних та 

інших послуг системи охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок де-
ржавних коштів, та забезпечення громадянам за наявності їх бажання віль-
ної можливості звернення за отриманням медичних та інших пов’язаних із 
здоров’ям послуг, що фінансуються за рахунок приватних джерел; 

2) відповідного життєвого рівня, необхідного для підтримання здоров’я 
людини, що передбачає можливість доступу до житла, достатнього, повно-
цінного та безпечного харчування, безпечної питної води, інших необхідних 
для підтримання та відновлення здоров’я основних товарів споживання та 
предметів побуту, відповідного соціального забезпечення та обслуговування; 

3) санітарного та епідемічного благополуччя довкілля; 
4) безпечних і здорових умов праці, навчання, побуту та відпочинку; 
5) рівного доступу до освіти та інформації у сфері здоров’я (у тому 

числі статевого та репродуктивного здоров’я); 
6) участі населення у прийнятті рішень з усіх пов’язаних із здоров’ям 

питань на місцевому, національному та міжнародному рівнях в порядку, 
встановленому законодавством; 

7) можливості об’єднання в громадські організації з метою сприяння 
охороні здоров’я; 

8) правового захисту від будь-яких форм дискримінації, пов’язаної зі 
станом здоров’я чи за будь-якою іншою ознакою; 

9) компенсації заподіяної здоров’ю шкоди відповідно до законодавства;
10) можливості проведення повторної медичної експертизи у разі не-

згоди громадянина з висновками медичної експертизи, оскарження непра-
вомірних рішень і дій працівників закладів та органів охорони здоров’я, та 
в інших випадках, коли діями органів управління охороною здоров’я чи 
медичних працівників можуть бути обмежені права людини і громадянина; 

11) можливості вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок 
провадження підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує життю і 
здоров’ю;
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рахунок приватних джерел» – мається на увазі існування приватного 
медичного сектору, але для чого таке ускладнене формулювання?

Важливим для практики захисту прав пацієнтів є введення по-
няття доступ до медичних послуг, яке спрощує використання у судо-
вих позовах положень Закону України «Про захист прав споживачів».

У порівнянні з чинним законом України «Основи…», проект но-
вої редакції передбачає сучасну процедуру отримання дозволу від 
пацієнта на медичне втручання, яке допускається лише за наявності 
письмової згоди інформованого дієздатного пацієнта.

суттєво важливим залишається питання про альтернативну 
медичну експертизу, право на яку встановлюється ст. 73 «Основ…» 
та яка повинна здійснюватися фахівцями відповідного профілю і 
кваліфікації. громадяни мають право самостійно обирати експертну 
установу та експертів. Однак, згідно з Законом України «Про судо-
ву експертизу», виключно державними спеціалізованими установами 

й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незго-
ди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування 
до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями 
працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права 
людини і громадянина;

к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі 
охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів 
сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослу-
жителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду. 

Законодавством України може бути визначено й інші права громадян у 
галузі охорони здоров’я.

громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право 
на охорону здоров’я у формах і обсязі, передбачених міжнародними догово-
рами, в яких бере участь Україна.
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здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням 
судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Не існує уста-
нов, організацій або незалежних експертів, які мали б проводити 
альтернативну медичну експертизу. таким чином, право на альтерна-
тивну медичну експертизу на цей час не має механізмів реалізації.

стаття 82 проекту нової редакції «Основ…» вводить термін «пов-
торна медична експертиза» та скасовує альтернативну медичну екс-
пертизу як можливість незалежної експертизи, – ця стаття є цілком 
незрозумілою, тому що право на повторну експертизу у чинному за-
конодавстві не було обмежено.

Взагалі можна зробити висновок, що нова редакція Закону Украї-
ни «Основи…» не є досконалим юридичним документом, який чітко 
визначав би права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, та 
на підставі якого захист порушених прав був би більш ефективним.

2. Невід’ємними складовими реалізації права на охорону здоров’я та-
кож є дотримання права кожної людини на життя, на повагу до людської 
гідності, на конфіденційність інформації, на свободу, на вільний контроль 
за своїм здоров’ям та тілом (включаючи статеву та репродуктивну свободу), 
право бути вільною від будь-якого стороннього втручання (в тому числі бути 
вільною від тортур та не підлягати без вільної інформованої згоди жодним 
медичним втручанням, медичним чи науковим дослідам). 

3. Пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охоро-
ни здоров’я, з метою отримання думки сторонніх фахівців про стан свого 
здоров’я та призначене йому лікування має право на допуск до нього, у 
порядку визначеному законодавством, медичних працівників, які не пра-
цюють у цьому закладі. такий пацієнт також має право на допуск до нього 
членів його сім’ї, інших близьких осіб, опікуна, піклувальника, нотаріуса 
та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та 
ритуального обряду. 

4. Законом може бути визначено й інші права громадян у сфері охорони 
здоров’я. 

5. Особливості здійснення права на охорону здоров’я та інших пов’язаних 
з ним прав неповнолітніми, недієздатними особами, інвалідами, військо-
вослужбовцями, громадянами, які перебувають під вартою та відбувають 
покарання в місцях позбавлення волі, перебувають в умовах надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру чи в зоні надзвичайної еко-
логічної ситуації, та деякими іншими категоріями осіб визначаються цим та 
іншими законами України. 

6. громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується пра-
во на охорону здоров’я у формах і обсязі, встановлених міжнародними до-
говорами України.



Андрій Роханський

��

�

4. Проблеми ВПроВадження страхоВої 
медицини. міжнародний досВід�

для подолання системної кризи, яка існує внаслідок невизна-
ченості законодавчої влади щодо шляхів реформування галузі охо-
рони здоров’я в Україні, до Верховної Ради було внесено низку за-
конопроектів. Комітет з питань соціальної політики та праці роз-
глянув проекти законів України «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне медичне страхування» (реєстр. № 1040 від 27.11.2007 р.), 
поданий народними депутатами України я. сухим, л. денисовою; 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхуван-
ня» (реєстр. № 1040-1 від 18.12.2007 р.), поданий народними депута-
тами України л. григорович, Є. добряком, В. Карпуком та іншими; 
«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо запроваджен-
ня загальнообов’язкового державного соціального медичного страху-
вання) (реєстр. № 1040-2 (на заміну) від 23.01.2008 р.), поданий на-
родними депутатами України О. шевчуком, м. Папієвим, і зазначає, 
що всі ці законопроекти регулюють однакове коло питань, за своїм 
змістом впливають на один спектр суспільних відносин і є альтерна-
тивними5.

Законопроектами пропонується визначити принципи, правові, 
організаційні, фінансові засади і механізми функціонування загально-
обов’язкового державного соціального медичного страхування. За вис-
новками підкомітету з питань державного соціального страхування, 
розвитку соціального партнерства та діяльності об’єднань громадян 
сторін соціального партнерства кожному з поданих на розгляд зако-
нопроектів властиві певні недоліки та переваги.

головним науково-експертним управлінням апарату Верховної 
Ради України було звернуто увагу на те, що положення законопро-

4 матеріали підготовлені Андрієм Роханським.
5 www.rada.gov.ua.



Проблеми впровадження страхової медицини. Міжнародний досвід

��

екту народних депутатів я. сухого та л. денісової № 1040 значною 
мірою сформовані з врахуванням ризиків, які існують за умов за-
провадження загальнообов’язкового державного соціального медич-
ного страхування, а саме додаткове навантаження на державний 
бюджет у вигляді видатків на утримання бюрократичного апарату 
нової керуючої структури. для адміністрування соціального медич-
ного страхування проект передбачає можливість використання вже 
сформованої адміністративної структури – фонду обов’язкового де-
ржавного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похо-
ванням – на основі поєднання зазначених видів страхування, що 
забезпечить зменшення видатків на адміністрування.

Законопроектом передбачено створення мережі страхових кас, 
що дозволяє, певною мірою, вирішити питання щодо формування 
мережі посередників з метою належної організації та захисту прав 
застрахованої особи, – але це є найбільш складною проблемою за-
значеного законопроекту, тому що у медичному законодавстві не 
сформовані стандарти надання медичної допомоги та обсяг покрит-
тя страхового випадку буде цілком залежати від цих самих страхових 
кас (страхових компаній).

Особливістю загальної концепції зазначеного законопроекту є 
те, що фонд загальнообов’язкового державного соціального медич-
ного страхування не буде виконувати функції, пов’язані із збором 
внесків від роботодавців та застрахованих осіб, які збиратимуться 
одним органом для усіх видів соціального страхування у складі єди-
ного соціального внеску. Законопроектом передбачено визначення 
щорічної базової програми медичної допомоги, яка має надаватися 
за рахунок коштів фонду.

На відміну від альтернативних законопроектів, статтею 7 зако-
нопроекту передбачено добровільну участь громадян, які забезпечу-
ють себе роботою самостійно, у медичному страхуванні. На думку 
авторів законопроекту, це дозволить виконати вимоги рішення Кон-
ституційного суду України від 29 травня 2002 року у справі за кон-
ституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіцій-
ного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції 
України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я ме-
дична допомога надається безоплатно». На думку правозахисних ор-
ганізацій, обов’язкові внески мають бути тільки від роботодавців.
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Водночас, слід погодитися із зауваженням головного науково-ек-
спертного управління щодо необхідності вирішення питання розме-
жування осіб, які підлягають страхуванню та які добровільно можуть 
бути застраховані. так, особи, які забезпечують себе роботою само-
стійно, віднесені до обох категорій (статті 6 і 7). При цьому з ураху-
ванням того, що ці особи одночасно є і застрахованими особами і 
страхувальниками, потребує уточнення зміст їх прав і порядок участі 
цих осіб (їх представників) в управлінні цим видом страхування.

що стосується законопроекту (1040-1), внесеного л. григорович, 
Є.добряком, В.Карпуком, то він відповідно до вимог Основ законо-
давства України про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування передбачає створення окремої структури, а саме – фонду 
медичного страхування, що, на думку Комітету з питань соціальної 
політики та праці, об’єктивно призведе до значного збільшення вит-
рат на організаційні моменти та дублювання ряду функцій по стра-
хуванню здоров’я, які покладено на сьогодні на фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема по віднов-
ленню здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей, дітей, у тому 
числі профілактичного плану. Крім того, потреба в медичному об-
слуговуванні та наданні допомоги у зв’язку з непрацездатністю для 
працюючих осіб в більшості випадків виникає при настанні одного 
й того ж страхового випадку.

Необхідно прийняти до уваги той факт, що запровадження вне-
сків для громадян (підпункт в) частини першої статті 7 зазначеного 
проекту) суперечить рішенню Конституційного суду України від 29 
травня 2002 року.

слід також зазначити, що проект н.д. григорович та ін. не вирі-
шує питання щодо принципового елементу правозабезпечувального 
механізму системи медичного страхування, а саме обсягу медичного 
забезпечення громадян. так, у Загальних положеннях проекту виз-
начено, що загальнообов’язкове державне соціальне медичне страху-
вання спрямоване на підтримання стану здоров’я населення на рів-
ні обсягів, передбачених базовою програмою загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування (ст. 2 проекту). Од-
нак, у подальшому про таку програму не згадується, а лише передба-
чається встановлення окремим законом переліку медичних послуг, 
що надаються особам, застрахованим за загальнообов’язковим де-
ржавним соціальним медичним страхуванням (ст. 9 проекту).
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Авторами законопроекту (1040-1) пропонується здійснювати фі-
нансування постачальників медичних послуг шляхом оплати деталь-
них медичних послуг (ст. 30, 31 проекту). Провідні експерти ВООЗ у 
своїх дослідженнях звертають увагу на те, що запропонованому ме-
тоду оплати властиві наступні недоліки:

відсутність економічної зацікавленості медичних праців-
ників в поліпшенні здоров’я пацієнтів;
 відсутність стимулів до ефективного використання фінан-
сових ресурсів (пацієнтам можуть надаватися непотрібні їм 
послуги);
немає економічного взаємозв’язку між різними етапами 
медичної допомоги;
великі витрати страховиків та надавачів медичних послуг 
на обробку даних про надані послуги, непрозорість цього 
механізму;
обмеження доступності медичної допомоги;
обсяг фінансування заздалегідь непередбачуваний, оскіль-
ки авторами законопроекту не запропоновано належного 
механізму, який би встановлював ліміт загальних витрат 
надавача медичних послуг.

слід зазначити, що законопроекти № 1040 та № 1040-2 мають 
спільну загальну концепцію. Законопроект народних депутатів О. шев-
чука та м. Папієва (№ 1040-2) також передбачає об’єднання двох видів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (медично-
го страхування і страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовленими народженням та похованням) із 
створенням фонду загальнообов’язкового державного соціального ме-
дичного страхування України на базі фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності. фонд загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування не буде виконувати 
функції, пов’язані із збором внесків від роботодавців та застрахова-
них осіб, які збиратимуться одним органом для усіх видів соціального 
страхування у складі єдиного соціального внеску. Водночас, пропо-
нується запровадити медичне страхування одночасно із запроваджен-
ням накопичувальної пенсійної системи.

На відміну від законопроекту № 1040, у якому відповідні фонди 
загальнообов’язкового державного соціального страхування визна-
чені страхувальниками за певні категорії осіб (пенсіонери, інваліди 
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внаслідок нещасного випадку на виробництві, безробітні тощо), за-
конопроектом № 1040-2 (на заміну) пропонується, щоб ці особи ма-
ли право на отримання медичних послуг за цим Законом без сплати 
страхових внесків (частина 2 статті 6).

Разом з тим потребують узгодження положення статей 14, 41 і 
Прикінцевих та перехідних положень законопроекту щодо затверд-
ження Переліку медичних послуг та Базової програми медичної до-
помоги.

При розгляді цих законопроектів Комітетом з питань соціальної 
політики та праці було прийнято до уваги, що статтею 105 Регламенту 
Верховної Ради України передбачено особливості розгляду у Верхов-
ній Раді Україні альтернативних законопроектів, а саме можливість 
прийняття головним Комітетом рішення рекомендувати Верховній 
Раді України взяти один із цих проектів за основу, або розробити 
на базі всіх внесених проектів інший, тобто – один узагальнюючий 
проект. Водночас, погоджуючись з необхідністю якнайшвидшого ви-
рішення питання запровадження загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування, та керуючись статтями 95, 96 
і 105 Регламенту Верховної Ради України, підкомітет з питань де-
ржавного соціального страхування, розвитку соціального партнерс-
тва та діяльності об’єднань громадян сторін соціального партнерства 
прийняв рішення рекомендувати прийняти за основу проект Закону 
України про внесення змін до деяких законів України»(щодо запро-
вадження загальнообов’язкового державного соціального медичного 
страхування) (реєстр. № 1040-2 (на заміну) від 23.01.2008 р.), поданий 
народними депутатами України О. шевчуком, м. Папієвим, а при 
доопрацюванні законопроекту до другого читання врахувати всі 
конструктивні пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи.

головним науково-експертним управлінням апарату Верховної 
Ради України було запропоновано, що обґрунтовані і найбільш вда-
ло сформульовані положення проекту закону про внесення змін до 
деяких законів України (щодо запровадження загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування) (№ 1040-2 на за-
міну) мають бути враховані при опрацюванні спільного проекту з 
цього питання.

міністерство праці та соціальної політики підтримало ідею за-
провадження загальнообов’язкового державного соціального медич-
ного страхування, викладену у законопроектах № 1040 та № 1040-2 
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(на заміну), при цьому було запропоновано взяти за основу законо-
проект № 1040.

міністерство фінансів України не підтримало жоден із законо-
проектів як такі, що не можуть бути реалізовані в межах наявних 
фінансових ресурсів.

Враховуючи аналіз поданих законопроектів, Комітетом з питань 
соціальної політики та праці було запропоновано проект Закону Ук-
раїни «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страху-
вання «(реєстр. № 1040 від 27.11.2007 р.), поданий народними депу-
татами України я. сухим, л. денисовою, прийняти за основу.

Міжнародний досвід

Загальний огляд систем медичного страхування 
в Україні, Великобританії, Канаді, Німеччині, Бельгії

фінансове забезпечення охорони здоров’я в розвинених країнах 
здійснюється з різних джерел: державного бюджету, коштів підпри-
ємств і внесків приватних осіб. Базуючись на цьому, виділяють на-
ступні базові моделі фінансування охорони здоров’я:

Державна, заснована на бевериджевській концепції, що фінансуєть-
ся переважно (до 90%) з бюджетних джерел (системи, що фінансують-
ся за рахунок оподаткування). Оплату медичних послуг проводять з 
основних прибутків держави. Виділення фінансування на всі здій-
снювані послуги розглядається як частина процесу планування за-
гальних урядових витрат. За першою формою фінансуються, напри-
клад, системи охорони здоров’я Великобританії, Канади, ірландії.6

Бюджетно-страхова (бісмарковська концепція), що фінансується 
за рахунок цільових внесків підприємців, трудящих громадян і суб-
сидій держави (системи соціального страхування). медичні послуги 
оплачуються за рахунок внесків в фонд охорони здоров’я. Найпро-
стішим є внесок, що вноситься наймачем і працівником. Внески за-
лежать від платоспроможності, а доступ до послуг залежить від пот-
реби. медичний фонд (або фонди), як правило, незалежний від де-
ржави, але діє в рамках законодавства. При соціальному страхуван-
ні гарантується право на точно обумовлені види послуг і встанов-

6 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/popup_article?art_id=6230056
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люються такі частки внесків і на такому рівні, які дають гарантію 
використання такого права. фінансування з позабюджетних фондів 
медичного страхування переважає в Німеччині (78%), італії (87%), 
франції (71%), швеції (91%), японії (73%) та ін.

Приватнопідприємницька, що фінансується за рахунок реалізації 
платних медичних послуг, а також за рахунок коштів добровільного 
медичного страхування. Населення, що страхується, виплачує пре-
мію страхувальнику, сума якої визначається очікуваною середньою 
вартістю послуг, що надаються ним, причому схильні до більшого 
ризику, платять більше. Пряма оплата послуг пацієнтами не відно-
ситься до страхування. Пацієнти сплачують медичні послуги від-
повідно до тарифів. ця система діє в таких країнах, як сшА, Пів-
денна Корея, Нідерланди.

Розглянемо деякі приклади моделей охорони здоров’я, основи 
побудови цієї галузі суспільства у Великобританії, Канаді, Німеч-
чині, Бельгії, Австрії, фінляндії, швеції, італії, ізраїлі, сшА, де-
яких країнах східної Європи, Росії, латвії.

Великобританія використовує для громадян країни майже 
виключно систему бюджетного фінансування охорони здоров’я, що 
обумовлює його державний характер з високою мірою централіза-
ції управління. Бюджетна схема передбачає фінансування охорони 
здоров’я із загальних податкових надходжень до державного бюджету 
і охоплює всі категорії населення. При цьому основна частина ме-
дичних установ належить державі, управління здійснюється цент-
ральними і місцевими органами влади за ієрархічним принципом.

система Національної служби охорони здоров’я (НсОЗ) Вели-
кобританії, заснована переважно на державному фінансуванні і наці-
лена на здійснення повноцінної медичної допомоги, доступної кож-
ному громадянинові без виключення. Вона була введена у 1948 р.

Реформа НсОЗ Великобританії почалася в 1991 р. і торкнулася 
широкого спектру питань управління і фінансування системи, од-
нак базові принципи побудови системи (загальнодоступність і бе-
зоплатність надання медичної допомоги для всього населення), а та-
кож головні форми організації НсОЗ не були знехтувані. У системі 
незмінним збереглися основні її принципи:

Фінансування НсОЗ – переважно із загальних бюджетних над-
ходжень. Пропозиції перейти на страховий принцип формування 
коштів суспільної охорони здоров’я були знехтувані, і вирішено, що 
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форма залучення коштів не може служити основою реформи. Значно 
більш важливо було перебудувати характер взаємодії між фінансую-
чою стороною і постачальниками медичних послуг. Переважна час-
тина фінансових ресурсів НсОЗ надходить з бюджетів всіх рівнів 
(84%). додатковим джерелом є внески на соціальне страхування, що 
обчислюються у вигляді відсотка від фонду оплати труда, які «роз-
чиняються» в загальній системі соціальних податків і розподіляють-
ся в залежності від пріоритетів, що склалися на потреби пенсійно-
го забезпечення, страхування по безробіттю, охорони здоров’я то-
що. Крім того, частина «соціального пирога», що виділяється охо-
роні здоров’я, поступає під прямий контроль міністерства охорони 
здоров’я, зливаючись з бюджетними надходженнями. На частку цьо-
го внеску доводиться 12% надходжень НсОЗ.

Приблизно 4% коштів НсОЗ формуються з додаткових платежів 
населення (головним чином за виписку і оплату частини вартості 
ліків в аптечній мережі). Поза межами фінансових зобов’язань НсОЗ 
населення може придбати медичні послуги в державних і приватних 
установах охорони здоров’я, оплачуючи їх безпосередньо, або через 
систему приватного медичного страхування. Загальне співвідношен-
ня між суспільним і приватним фінансуванням медичної допомоги 
складає відповідно 85 і 15%.

система охорони здоров’я з централізованим фінансуванням. 
Розподіл коштів здійснюється на підставі диференційованого нор-
мативу фінансування на одну особу, який враховує відмінності те-
риторій за статево-віковим складом і за низкою інших соціально-
економічних характеристик. У системі діє жорстка управлінська вер-
тикаль. НсОЗ очолюється політиком правлячої партії в ранзі мініс-
тра. йому безпосередньо підпорядковуються регіональні і районні 
управління охорони здоров’я. Ніякого підпорядкування органів і ус-
танов охорони здоров’я місцевим органам влади не існує.

Вплив останніх реалізується тільки на політичному рівні – че-
рез проведення переговорів з центральним урядом. На місцях діють 
суспільні Ради місцевої охорони здоров’я, покликані здійснювати 
суспільний контроль за діяльністю державних органів.

Роль міністерства охорони здоров’я значна. Крім визначення 
стратегії і пріоритетів розвитку НсОЗ, воно визначає і жорстко ре-
гулює хід здійснення реформ; доводить до регіонів контрольні по-
казники ефективності використання ресурсів, а в останні роки і 
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контрольні показники здоров’я, на які можуть впливати служби охо-
рони здоров’я; призначає і звільняє керівників регіональних і навіть 
районних органів управління охороною здоров’я.

Збереження форми власності виробниками медичних послуг.
Первинна медична допомога надається переважно приватно 

практикуючими лікарями загальної практики, діючими за догово-
рами з органами НсОЗ. лікарні залишилися у власності держави, 
але придбали статус лікарняних трастів НсОЗ – самоврядувальних 
організацій, наділених значно більшими правами.

Підготовка до реформи велася дуже ретельно і йшла більш ніж 
три роки. На першому етапі була проведена комплексна оцінка ста-
ну НсОЗ з акцентом на фінансово-управлінські аспекти функціо-
нування системи. Був зроблений висновок про низьку ефективність 
використання трудових і матеріальних ресурсів, слабку орієнтацію 
на кінцевий результат, наявність значних зайвих потужностей ліка-
рень, зроблений висновок про необхідність глибокого реформуван-
ня НсОЗ. У січні 1989 року Уряд опублікував «Білу книгу» – кон-
цепцію реформи НсОЗ. У концепції була обґрунтована необхідність 
і представлені конкретні механізми перетворень.

На основі концепції реформи НсОЗ був підготовлений деталь-
ний законопроект про реформу. Особливо важливо зазначити, що 
міністерство охорони здоров’я підготувало серію матеріалів по кож-
ному аспекту реформи (приблизно 15 великих розробок), які спочатку 
носили характер довідкових рекомендацій, а потім були перетворені в 
нормативні акти. до моменту початку реформи (в квітні 1991 р.) була 
підготовлена вся необхідна законодавча і нормативна база.

ідеологічною основою реформи НсОЗ стала концепція «внут-
рішнього ринку», сформульована спочатку американським експер-
том Аланом ентховеном (його досі вважають «хресним батьком» 
реформи), а потім рядом британських дослідників і практичних 
працівників. термін «внутрішній ринок» означає, що загальна су-
ма коштів на фінансування НсОЗ встановлюється на підставі полі-
тичного рішення і не підлягає перегляду. Ні покупці, ні виробни-
ки медичних послуг не можуть претендувати на додатковий об’єм 
державних коштів (понад загального бюджету НсОЗ, або нормати-
ву фінансування на одну особу району). Відносини ринкового типу 
будуються всередині системи охорони здоров’я. жорстке фінансове 
обмеження, а також ряд політичних і економічних умов функціону-
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вання охорони здоров’я (наприклад, небезпека розорення і закриття) 
визначили особливу роль регулюючого початку в моделі «внутріш-
нього ринку».

договірна взаємодія замовника і виконавця (як головний еле-
мент ринкових відносин) дозволяє відокремити фінансування від 
надання медичної допомоги і реалізується в наступних формах: як 
основний покупець медичної допомоги виступають районні відділи 
охорони здоров’я. Вони не пов’язані зобов’язаннями надавати всю 
необхідну медичну допомогу в своєму адміністративному районі і 
мають право вступати у договірні відносини з будь-якими іншими 
медичними організаціями незалежно від їх форм власності і місця 
розташування.

Основна частина лікарень по цій схемі отримує статус самов-
рядувальних організацій – лікарняних трастів НсОЗ, що отриму-
ють додаткові права і зобов’язані формувати свій прибуток тільки 
за рахунок надходжень за договорами. Органи управління не беруть 
участі в оперативному управлінні трастом. Особливі випадки обу-
мовлюються спеціальними нормами регулювання. лікарські прак-
тики зберігають свій статус незалежних контрактерів. істотно роз-
ширюється коло їх прав і обов’язків по управлінню фінансовими 
коштами і потоками пацієнтів.

Незалежні лікарі загальної практики виступають в ролі фон-
доотримувачів. це означає, що вони фінансуються за чисельністю 
прикріпленого населення з включенням в норматив фінансування 
частини витрат на інші види медичної допомоги, а потім вступа-
ють у договірні відносини зі стаціонарами і фахівцями амбулаторної 
ланки, розраховуючись з ними за надані послуги. Виступаючи в ролі 
фондоотримувачів на інші види допомоги, лікарі загальної практи-
ки є покупцями медичної допомоги для прикріпленого до них на-
селення.

Відносини між замовником і виконавцем можуть будуватися на 
будь-якій основі за наступними трьома формами договорів:

Блок-контракт передбачає фіксовану величину фінансування 
стаціонару незалежно від об’сягу медичної допомоги. У реальній 
практиці блок-контракт в чистому вигляді діяв тільки на першому 
етапі реформи, коли була відсутня економічна інформація, необхід-
на для більш складних договірних відносин. У подальшому він пос-
тупово перетворювався в договір під узгоджений об’єм допомоги.
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договір на фінансування узгодженого об’єму медичної допомоги 
передбачає планування об’єму допомоги, що замовляється і визна-
чення умов її оплати. договір встановлює також умови додаткового 
фінансування у разі перевищення узгоджених об’ємів і є доміную-
чим в НсОЗ.

договір на оплату фактичного числа пролікованих випадків 
або фактичного об’єму послуг визначає ставки оплати і встановлює 
зобов’язання по оплаті. При цьому об’єм допомоги, що підлягає оп-
латі, не визначається. На практиці цей тип договору є додатковим до 
попередніх.

Кожному виду послуг відповідає певна схема розділення фінан-
сової відповідальності сторін. Перший тип договору (блок-контракт) 
більш вигідний покупцям медичної допомоги, оскільки позбавляє їх 
від тягаря невизначеності, покладаючи його на медиків і примушую-
чи їх шукати резерви економії.

договір на фінансування узгодженого об’єму медичної допомо-
ги заснований на принципі розділення фінансових ризиків: кожна 
сторона бере на себе певну частку відповідальності за відхилення і 
фактичних об’ємів допомоги, що плануються. За третьою формою 
договору всі фінансові ризики покладаються на покупців медичної 
допомоги, встановлюється принцип: будь-яка послуга повинна бути 
оплачена.

Уряд зберігає в своїх руках важелі регулювання системи, вста-
новлюючи правила поведінки як для органів управління охороною 
здоров’я, так і для постачальників медичних послуг: жорстко рег-
ламентується механізм договірних відносин; встановлене правило 
обов’язковості конкурсного розміщення замовлень на підставі від-
критої інформації про ціну і інші параметри договірних відносин; 
визначені вимоги до ціноутворення; розписані умови і процедура 
отримання лікарнями статусу трастів, а також порядок їх ліквідації; 
розроблена процедура перевірки обґрунтованості цін, особливо для 
лікарень-монополістів.

ставки оплати стаціонарної допомоги визначаються в ході пе-
реговорного процесу між покупцями медичної допомоги і окреми-
ми лікарнями, але на підставі правил ціноутворення, встановлених 
урядом:

– ставки оплати стаціонарної допомоги повинні відображати 
реальні витрати, тобто ті витрати, які відповідають узгодже-
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ним об’ємам стаціонарної допомоги. фіксовані витрати, що 
не залежать від об’єму послуг (наприклад, витрати на опалю-
вання, водопостачання, зміст адміністративного персоналу), 
що надаються, повинні відповідати реальному об’єму медич-
ної допомоги, що замовляється.

– Понадпланові об’єми оплачуються за кожний випадок окремо 
на підставі поточних витрат на їх надання.

Робиться це для того, щоб знизити мотивацію лікарень до наро-
щування випадків госпіталізацій за рамки узгоджених об’ємів. Ос-
танні приймаються як оптимальні. Відхилення фактичних об’ємів 
від планових визначаються в договорі. У ході реформи НсОЗ введе-
на система обліку споживання основних фондів. У розрахунок ціни 
включається встановлена норма амортизаційних відрахувань. Крім 
того, введена плата за фонди лікарень: встановлений мінімальний 
відсоток віддачі від капітальних активів. лікарні зобов’язані пок-
рити свої витрати і забезпечити ефективне використання фондів як 
мінімум, на рівні середньої величини віддачі на капітал в промисло-
вості (6% в 1991-1995 рр.). Крім прагнення забезпечити більш висо-
ку віддачу від вкладених в охорону здоров’я коштів, це створює рів-
ні економічні умови для державних і приватних лікарень. Введення 
плати за фонди для державних лікарень робить їх більш «відкрити-
ми» для конкуренції приватного сектора.

Регулювання цін на послуги лікарів загальної практики відбу-
вається на підставі жорсткого закріплення трьох елементів оплати їх 
діяльності:

встановлюється пряма оплата основної частини витрат на 
оренду приміщень і оплату допоміжного персоналу в роз-
мірі 70% від фактичних витрат практик; лікарі отримують 
кошти на навчання і придбання інформаційної техніки;
встановлюється норматив фінансування на одного грома-
дянина, що обслуговується, який коректується в залежності 
від статі, віку пацієнтів, ряду інших чинників, що визначає 
потребу в медичній допомозі. З цих коштів лікар сам оп-
лачує 30% витрат, що залишилися на оренду приміщень і 
найм персоналу;
встановлена шкала твердих ставок за ті послуги, які оп-
лачуються на гонорарній основі. У сукупності ці прави-
ла створюють умови для регулювання договірних відно-
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син між покупцями медичної допомоги, лікарнями і лі-
карськими практиками.

фінансовою основою Національної системи охорони здоров’я 
Великобританії є надходження від податків, які становлять 90% 
бюджету охорони здоров’я. лише на 7,5% бюджети формуються за 
рахунок внесків роботодавців по найму (власне страхові внески); ще 
2,5% – це плата за стоматологічну і офтальмологічну допомогу, ви-
писку рецептів, приватні ліжка в державних лікарнях. таким чином, 
НсОЗ існує на кошти, що вносяться платниками податків і що виді-
ляються урядом охороні здоров’я з статті витрат на соціальні потре-
би [Вартанян ф.е., гейвандова и.и., 1991]. Значна кількість авто-
рів, фахівців в області охорони здоров’я за кордоном вважають, що 
такій системі притаманні наступні особливості: нестача фінансових 
ресурсів, незавершена система оплати праці і пов’язаний з цим де-
фіцит кадрів, недостатній розвиток системи первинної медико-сані-
тарної допомоги, практична відсутність контролю з боку споживачів 
медичних послуг, самооцінка працівниками охорони здоров’я своєї 
діяльності, необхідність децентралізації управління, недостатнє ра-
ціональне і ефективне використання ресурсів.

У Великобританії гостро стоїть проблема залучення в охорону 
здоров’я коштів з позабюджетних джерел. Одним з цих джерел мо-
жуть бути кошти підприємств, фірм, компаній, працівникам яких 
установи охорони здоров’я можуть надавати додаткову медичну до-
помогу на договірній основі. Процес децентралізації управління є 
основою реформи, що зараз проводиться. ідея реформи – вдоскона-
лити і активізувати роботу структурних підрозділів галузі шляхом 
введення в їх роботу комерційного елемента. Всі регіональні орга-
ни охорони здоров’я Великобританії мають значну самостійність в 
розв’язанні своїх проблем [семенов В.ю. і ін., 1991].

На думку фахівців, одна з найефективніших в світі – система 
охорони здоров’я в Канаді [система .., 2001]. Канадську систему охо-
рони здоров’я часто називають безкоштовною. На потреби охорони 
здоров’я в Канаді сьогодні витрачається 1/3 місцевих бюджетів про-
вінцій. Пацієнти теж сплачують вартість окремих медичних послуг. 
Але у тих випадках, коли останні включені в плани охорони здоров’я 
на рівні провінцій, пацієнт не бере участі в їх оплаті – всю вартість 
застрахованих послуг відшкодовують уряди провінцій. Згідно з ка-
надським Законом про охорону здоров’я (Canada Health Act) гарантії 
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безкоштовного медичного обслуговування розповсюджуються тіль-
ки на застраховані види послуг.

тобто медичне обслуговування канадців фінансується через за-
гальне оподаткування, страхові внески і оплату готівкою. У середнь-
ому щорічний внесок кожного канадця в систему охорони здоров’я 
становить майже 2 500 дол. У 1994 р. загальні витрати на охорону 
здоров’я (державні і приватні) з розрахунку на душу населення ста-
новили 2 478 дол. З цієї суми приблизно 700 дол. оплачені приватни-
ми особами. джерело майже третини витрат на охорону здоров’я – 
приватний сектор, внесок якого перевищує 22 млрд. дол.

Поряд зі старою системою в країні починає діяти система ощад-
них рахунків медичного страхування (мSАs – меdiсаl savings ас-
соunts), яка веде, як показує і досвід американських фірм, до еконо-
мії витрат на медичне обслуговування. там, де вона використовуєть-
ся, знижуються витрати як у роботодавця, так і у працівника, нагро-
маджуються заощадження. Згідно з опублікованими в сшА емпі-
ричними даними, система мSАs, або схожа з нею, дозволяє скоро-
тити до 20% витрат на медичне обслуговування. система заснована 
на ощадних рахунках, які формуються з відрахувань роботодавців. 
якщо кошти ощадного рахунку вичерпані, працівники сплачують 
медичні послуги з власної кишені. Всі кошти, що знаходяться на 
ощадних рахунках, належать працівнику, включаючи ті, що зали-
шилися після завершення розрахункового періоду. тому ця реформа 
охорони здоров’я в Канаді має двояку спрямованість, впливаючи на 
поведінку медичного персоналу і пацієнтів.

Опоненти системи мSАs зазначають, що через необізнаність 
відносно своїх можливостей споживачі платних медичних послуг 
несвоєчасно звертаються до лікарів або відмовляються від дійової 
профілактичної допомоги. А це згодом може збільшити медичні вит-
рати (наприклад, якщо хвороба прогресувала або занедбана). також 
часто висувається аргумент, що внаслідок тієї ж непоінформованості 
пацієнтів лікарі штучно стимулюють попит на свої послуги.

через ці чинники, вважають опоненти, державне фінансування 
охорони здоров’я і регулювання ринку медичних послуг є виправда-
ними і необхідними.

дослідження, однак, показують, що загалом система мSАs скоро-
чує об’єм медичної допомоги, але не завдає шкоди здоров’ю людей.
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У кінці року будь-яка сума, що залишається на особистому ра-
хунку MSAs, може бути знята, переказана на окремий рахунок для 
майбутніх витрат на медичне обслуговування або пролонгована 
шляхом використання в накопичувальній схемі пенсійного забез-
печення. це дає можливість капіталізації коштів ринку медичних 
послуг. інвестовані сьогодні, вони приносять проценти і в майбут-
ньому можуть піти на оплату більш дорогих послуг, необхідних для 
більшості людей старшого віку.

система MSAs докорінно відрізняється від існуючої, за якою 
податкові відрахування спрямовані на оплату сьогоднішніх послуг, 
і оскільки фонди охорони здоров’я використовуються негайно, вони 
не можуть бути інвестовані і не приростають.

медичні ощадні рахунки стимулюють більш ефективне функ-
ціонування охорони здоров’я і ініціюють конкуренцію на ринку ме-
дичних послуг, не створюючи фінансових бар’єрів для користувачів. 
MSAs примушують людей активніше брати участь в процесі спожи-
вання медичних послуг і піклуватися про своє здоров’я взагалі.

Багатообіцяючою в умовах Канади є можливість сплачувати ме-
дичні послуги за рахунок коштів, які громадяни можуть зекономи-
ти, оскільки будь-які суми, що залишаються на MSAs на кінець ро-
ку, залишаються їх власністю. В результаті MSAs опосередковано пе-
ретворюються в засіб розподілу витрат на медичне обслуговування 
між різними приватними і державними джерелами, не порушуючи 
ідеологічних принципів канадської системи охорони здоров’я: уні-
версальності, доступності, мобільності і всеосяжного характеру.

У 1999 р. проблеми, що стоять перед канадською системою охоро-
ни здоров’я, загострилися. Населення старішає, а витрати на медич-
ні технології зростають. У той же час відсоткові платежі за держав-
ним боргом поглинають податкові надходження, що раніше спрямо-
вувались на охорону здоров’я. З 1991 р. державні витрати на охорону 
здоров’я скорочувалися і зараз складають близько 9,5% ВНП.

Зараз охорона здоров’я в Канаді теж зазнає труднощів (пере-
повнені приймальні лікувальних установ і черги на госпіталізацію, 
які не зменшуються, незважаючи на зусилля з боку урядів). сьогод-
ні відповідно до державної реформи охорони здоров’я закриваються 
лікарні, обмежується оплата праці лікарів, скорочуються витрати, 
скорочується доступ до системи охорони здоров’я. тому майже 60% 
канадців підтримують розширення надання медичного обслугову-
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вання приватним сектором нарівні з державною системою охорони 
здоров’я.

Передбачені реформи можуть впливати на охорону здоров’я як з 
боку пропозиції, так і попиту. Перші – спрямовані на зміну поведін-
ки лікарів, медичних установ і інших постачальників медичних пос-
луг, другі – на зміну поведінки пацієнтів.

Тому альтернативою нормуванню і іншим заходам щодо пропозиції 
медичних послуг є безпосереднє фінансування потенційного споживача 
по системі MSAs.

ідея повернення купівельної здатності пацієнту в формі MSAs 
була висунена і Національним центром політичного аналізу (National 
Center for Policy Analysis) сшА. У загальному вигляді вона поля-
гає в тому, що роботодавці відраховують фіксований об’єм коштів 
з тієї суми, яку вже витрачають на медичне страхування працівни-
ків. Потім фірма використовує залишок цієї суми для страхування 
від нещасних випадків. MSAs може служити джерелом інформуван-
ня споживачів і постачальників медичних послуг про витрати на 
їх придбання, дати обом сторонам стимули до раціонального ви-
користання фондів працівників, які самі відповідають за їх вико-
ристання.

і теоретично, і згідно з емпіричними даними MSAs спромож-
ний приборкувати витрати на медичне обслуговування, підвищити 
ефективність системи охорони здоров’я і розширити спектр можли-
востей галузі.

як показали обстеження, більшість канадців схильні розгляда-
ти ідею ощадного медичного страхування як раціональну (72%), як 
спосіб вибирати послуги, відповідні їх потребам (67%), і як засіб 
підвищення відповідальності медичних працівників (55%).

Введення MSAs дає великі потенційні переваги, відкриває мож-
ливості для зростання конкуренції в галузі, пропонуючи універ-
сальну, доступну, мобільну і всеохоплюючу систему медичного об-
слуговування [система .., 2001].

системи фінансування охорони здоров’я з використанням ме-
ханізмів медичного страхування набули поширення в більшості 
країн світу. При цьому передбачається більша або менша участь 
урядів в фінансуванні страхових фондів, регулюванні страхової мо-
делі, що склалася сторіччями. моделі медичного страхування екс-
перти ВООЗ оцінювали за наступними 10 критеріями: забезпечення 
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доброго здоров’я для всіх; якість і доступність медичного обслуго-
вування; свобода вибору постачальника медичної допомоги; відсут-
ність суворих перешкод для занять медичною практикою і наявність 
конкуренції; вплив громадськості; співпраця з іншими секторами; 
контроль за витратами і фінансова ефективність; централізований 
контроль і оцінка; здібність до оновлення і розвитку; адміністратив-
ні витрати.

Оцінюючи моделі, експерти спиралася як на національний до-
свід, так і на досвід інших країн, особливо Великобританії і сшА, 
де практикуються окремі елементи цих моделей, тому оцінка носила 
не чисто умоглядний, а досить конкретний характер.

експерти зазначають, що при системі обов’язкового медично-
го страхування виникає небезпека того, що страхувальники будуть 
відбирати для страхування більш здорових людей, які менше потре-
бують медичного обслуговування. тому необхідні державний конт-
роль і надання субсидій тим страхувальникам, які охоплюють біль-
шу кількість осіб з високим ризиком захворювання.

Рівень витрат на охорону здоров’я істотно залежить від можли-
востей країни, і частка фінансування охорони здоров’я варіює від 
5,3% валового національного продукту в греції до 8% і більше в 
Німеччині, франції, швеції і Нідерландах. Найбільших успіхів в 
розвитку систем охорони здоров’я досягли такі країни, як Німеччи-
на, франція, Нідерланди, Австрія, японія, Бельгія, Канада, італія, 
швеція, фінляндія й інші. як було зазначено вище, фінансування 
охорони здоров’я в цих країнах здійснюється з використанням ці-
льових внесків підприємців і особистих внесків громадян. Питома 
вага коштів підприємців і працюючих громадян в різних країнах 
складає в середньому від 4 до 20% загального об’єму коштів, що вит-
рачаються на охорону здоров’я.

для залучення цих коштів всі економічно розвинені країни ви-
користовують різні форми медичного страхування. функціонуючі 
системи медичного страхування в країнах Європи, маючи загальні 
основоположні принципи організації, значно відрізняються як по 
історичному досвіду формування, так і діючими моделями.

Характер і зміст системи охорони здоров’я багато в чому виз-
начаються пануючою в суспільстві окремої країни соціальною фі-
лософією. Реформування охорони здоров’я завжди проводиться з 
прямою участю суспільства і коштами політичного процесу. те, як 
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реформується охорона здоров’я, як правило, досить точно відобра-
жає діючі на даний момент в суспільстві соціальні пріоритети. На-
лежним образом функціонуючі системи охорони здоров’я є в тих 
державах, для яких характерний високий добробут громадян. там 
держава може піклуватися про охорону здоров’я в необхідних з його 
сторони об’ємах, а громадяни здатні вносити свій внесок в охорону 
власного здоров’я.

Однак навіть високорозвинені країни вже не можуть дозволити 
собі надання значних соціальних гарантій населенню і перегляда-
ють соціальні зобов’язання, звужуючи коло пільг в отриманні ме-
дичної допомоги як по її видах, так і по контингентах, збільшуючи 
частку доплати з боку населення за отримані медичні послуги.

Більше 100 років в Німеччині удосконалюється система соціаль-
ного страхування, що включає в себе і обов’язкове медичне стра-
хування. Німецька система вплинула значним чином на розвиток 
обов’язкового соціального страхування в розвинених країнах. Пере-
дусім це стосується страхування на випадок хвороби. У Німеччині 
такий вигляд страхування існує з 1883 р., страхування від нещасних 
випадків – з 1884 р., пенсійне страхування, включаючи інвалідність 
з 1889 р. цікавий досвід реформування системи соціального страху-
вання в східній Німеччині. З 1991 р. лікарняні каси східних земель 
почали свою діяльність відповідно до соціального законодавства 
фРН і в договорі про об’єднання двох германії був визначений єди-
ний страховий внесок 12,8% від прибутку застрахованих. Але потім 
лікарняним касам було надане право самостійно встановлювати роз-
мір страхового внеску.

система соціального страхування східної Німеччини, як й ін-
ших соціалістичних країн, що являла собою державну монополію, 
швидко трансформувалася в соціальне страхування, що базується на 
принципах соціально орієнтованої ринкової економіки.

система медичного страхування Німеччини вирішує свої за-
вдання досить автономно і незалежно від державного бюджету. фі-
нансування охорони здоров’я забезпечується на 60% внесками у 
фонди медичного страхування, на 10% – коштами приватного стра-
хування, на 15% – державними коштами за рахунок оподаткування 
і на 15% – особистими коштами громадян.

У системі медичного страхування, що фінансується солідарно, 
величина внесків відповідає мірі спроможності застрахованих (роз-
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міру їх прибутків), а послуги надаються відповідно до стану здоров’я 
незалежно від розмірів особистих внесків кожної людини. така ме-
тодика визначення розміру внесків забезпечує солідарне вирівню-
вання, в якому здорові несуть витрати за хворих, молоді – за старих, 
самотні – за сім’ї, а добре забезпечені – за незаможних.

Принцип солідарності доповнюється принципом субсидій, з 
тим, щоб застрахований відчував власну відповідальність за своє 
здоров’я, і організація діяльності страхових установ побудована так, 
аби проблеми, по можливості, не вирішувалися без залучення са-
мих застрахованих. субсидії і солідарність забезпечують у взаємодії 
ефективний соціальний захист, не перевищуючи межі можливостей 
як самих застрахованих, так і держави. Незалежність від держави 
характеризується, нарівні з організаційною самостійністю, відпові-
дальністю страхових служб за дотримання інтересів всіх зацікавле-
них сторін. цю відповідальність поділяють застраховані і робото-
давці. Надійне самоврядування передбачає організоване об’єднання 
зусиль цих сторін (профспілки, союзи роботодавців, об’єднання за-
страхованих). держава ж лише визначає правові рамки діяльності 
таких інститутів, всередині яких представники застрахованих і/або 
роботодавців самі в деталях вирішують питання медичного стра-
хування за допомогою зборів представників і виконавчого органу 
(правління). Нагляд держави обмежується контролем за дотриман-
ням закону і правопорядку.

У медичному страхуванні Німеччини є вісім різних видів лікар-
няних кас, кожному з яких відповідають самостійні установи ме-
дичного страхування. це глибоке розгалуження відбулося на під-
ставі історично зумовлених розмежувальних критеріїв: за регіональ-
ною компетенцією розрізняються регіональні лікарняні каси, за 
виробничою компетенцією – виробничі. Професійними ознаками 
характеризуються лікарняні каси союзу ремісників, сільські лікар-
няні каси для фермерів і їх працівників, робочі лікарняні каси, що 
об’єднують представників деяких робочих професій, лікарняні ка-
си для службовців, відкриті для всіх категорій що служать, морська 
лікарняна каса, що об’єднує працюючих на морських судах, феде-
ральна гірницька лікарняна каса для зайнятих в гірничодобувній 
промисловості.

Зазначені класифікаційні критерії є результатом економіко-со-
ціального розвитку Німеччини і, ймовірно, можуть бути лише част-
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ково перенесені на інше суспільство з іншими соціально-історични-
ми і економічними реаліями.

Установа ОМс сама ухвалює рішення по витратах і прибутках і 
володіє необхідною компетенцією зі збору внесків. Наділене такими 
повноваженнями медичне страхування, в принципі, не залежить від 
державних дотацій і наповнення держбюджету. фінансова самостій-
ність забезпечує надійність планування і рівномірність надання ре-
сурсів на потреби Омс.

Об’єм послуг, що пропонуються, залежить від можливостей фі-
нансування, хоч страхування повинно забезпечити надання всіх не-
обхідних медичних послуг у разі захворювання. страховка містить, 
як мінімум, основні медичні послуги, такі як амбулаторне лікуван-
ня і перебування в стаціонарі. до переліку основних послуг потріб-
но також віднести надання основних лікарських, лікувальних і до-
поміжних засобів, а також певні послуги стоматолога і забезпечення 
медичної реабілітації після важких захворювань або інвалідності. 
У залежності від фінансових можливостей медичний каталог може 
бути розширений за рахунок включення таких послуг, як: щелепно-
ортопедичне лікування; зубне протезування; спеціальні послуги з 
ранньої діагностиці і профілактиці захворювань й оздоровленню.

Всебічний і докладний каталог медичних послуг, розроблений в 
системі Омс Німеччини, є результатом тривалого історичного про-
цесу. цей каталог постійно переглядається і приводиться у відповід-
ність з актуальними потребами застрахованих. Вживаються дійові 
заходи з контролю за постійним розширенням перелічених в ката-
лозі послуг і їх економічністю.

При однаковому рівні медичних послуг, що надаються членам 
однієї лікарняної каси, призначається однакова ставка внесків з тим, 
щоб кожний робив внесок в її фінансування, відповідний своїм еко-
номічним можливостям. При однаковому в процентному відношенні 
навантаженні досягається соціально позитивний ефект перерозподі-
лу. Крім того, дана система сприяє вирівнюванню навантажень на 
сімейні бюджети, оскільки члени сім’ї, що володіють власним при-
бутком, страхуються разом з працюючими. щоб поставити механіз-
ми перерозподілу в певні рамки і не зловживати солідарністю, при-
значається верхня межа прибутку, з якої нараховуються внески.

У Німеччині суми внесків сплачуються порівну застрахованими 
і роботодавцями, тобто за допомогою внесків на Омс відбувається 
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вирівнювання навантаження на солідарне співтовариство членів лі-
карняних кас з навантаженням на економіку і особисті прибутки. 
Однак в період структурної перебудови можливо і інше квотування.

Найважливішою передумовою для ефективної роботи механіз-
мів обмеження витрат є прозорість структури прибутків і витрат.

гарантії надання ліків і медичних послуг забезпечуються від-
повідними організаційними механізмами. Особлива увага приді-
ляється відносинам між установами Омс і установами, що надають 
медичні послуги.

У Німеччині затвердився договірний принцип. У договорах від-
повідно до правових рамок регулюються окремі деталі медичного 
обслуговування, зокрема такі, як вид, об’єм, економічність і якість 
послуг, що надаються; вигляд і розмір оплати; порядок виставлення 
рахунків і контролю за звітністю; забезпечення медичного обслуго-
вування по всій території країни.

досвід медичного страхування показує, що для забезпечення 
достатнього і недопущення надмірного медичного обслуговування 
медичне страхування повинно мати можливість впливати на пла-
нування і перерозподіл потужностей у всіх галузях медицини. При-
чинами серйозних економічних проблем в Німеччині є практично 
необмежена видача дозволів на відкриття приватної лікарської прак-
тики і утримання дуже великих лікарень.

У Бельгії медичне страхування громадян здійснюється в рам-
ках системи соціального забезпечення, одним з 5 розділів діяльності 
якої є страхування за хворобою та інвалідності (інші розділи – до-
помога по безробіттю, пенсійне забезпечення, допомога багатодіт-
ним сім’ям, допомога по травмах на роботі і при професійних захво-
рюваннях), і знаходиться у веденні міністерства соціального забез-
печення.

Управління і контроль за системою страхування по хворобі і ін-
валідності здійснюється централізовано Національним інститутом з 
хвороб та інвалідності (НіХі).

Очолює НІХІ Генеральна рада, члени якої – представники ор-
ганізацій роботодавців, робітників, страхових компаній, медичних 
установ, а також лікарі, фармацевти, середній медичний персонал. 
НіХі складається з 4 спеціалізованих відділів, в т.ч. медичного стра-
хування, до складу якого входить медико-технічна рада, що вста-
новлює номенклатуру послуг, які підлягають страховому відшкоду-
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ванню, а також-відносну вартість медичних послуг, допомоги, ме-
дичного контролю, послуг, що відшкодовуються страховими ком-
паніями, адміністративними управліннями страхових організацій. 
У Бельгії 5 страхових компаній і одна громадська організація (допо-
міжна страхова каса) забезпечують згідно із законом всю роботу по 
обов’язковому страхуванню. Кожний громадянин має право вільно-
го вибору страхової компанії. Хворий має право вільного вибору лі-
каря і лікарні. Християнська страхова компанія охоплює 45,3% насе-
лення, соціалістична – 27%, професійна – 15,8%, незалежна – 4,5%, 
ліберальна – 6,6% і допоміжна каса – 0,7%.

Законом визначені компетенція і права страхових компаній, сис-
тема їх організації і функціонування. Компанії не мають права роз-
поділяти дивіденди, і при отриманні прибутків останні повинні ін-
вестуватися відповідно до соціального призначення цих компаній.

міністерство охорони здоров’я Бельгії визначає цілі політики 
охорони здоров’я і встановлює критерії і нормативи планування лі-
карняних ліжок і придбання складного медичного обладнання, так 
як і критерії якості медичної допомоги.

У міністерстві охорони здоров’я зосереджуються всі фінансові 
звіти лікарень та складається «Коротке клінічне резюме» (ККР), зве-
дення по медичних кадрах та ін. фінансування обов’язкового ме-
дичного страхування забезпечується: соціальними внесками – 55%; 
дотацією держави (для безробітних, пенсіонерів) – 40%; внесками 
пенсіонерів – 2,55%; оподаткуванням на страхування автотранспор-
ту – 2%. соціальний внесок утворюється з внесків підприємств і 
внесків незалежних працівників.

для працівників підприємств внесок роботодавця становить 
3,80% від фонду заробітної плати підприємства, внесок працівни-
ка – 2,55% від його заробітної плати. Роботодавець вносить весь 
соціальний внесок в Національне бюро соціального забезпечення 
(НБсЗ), куди також поступають дотації від держави. Потім НБсЗ 
перераховує в НіХі частину коштів, передбачених для страхування 
по хворобі і інвалідності.

для незалежних працівників внесок становить 3,3% від їх при-
бутків за останні 3 роки. для цієї категорії людей медичне страху-
вання покриває тільки витрати, пов’язані з госпіталізацією або про-
веденням спеціальних методів обстеження і лікування. діти автома-
тично застраховані страховкою одного з батьків.
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така форма фінансування забезпечує доступність медичної до-
помоги всьому населенню і дотримання принципу солідарності лю-
дей з низькими і високими прибутками, як і здорових, так і хворих, 
оскільки розмір страхового внеску залежить тільки від рівня при-
бутків і не пов’язаний з станом здоров’я того, що страхується.

для амбулаторних хворих в залежності від міри їх необхідності, 
медикаменти розподілені на 4 категорії. страхове відшкодування 
для першої категорії становить 100%, для другої – 75%, для третьої 
– 50% і для четвертої – 40%. ліки, віднесені до так званої «комфор-
тної» категорії, не підлягають страховому відшкодуванню.

Згідно із законом НіХі повинен розподілити внески і дотації між 
різними страховими компаніями у відповідності до внесків членів 
кожної компанії. Однак така система несправедлива, оскільки ком-
панія, члени якої мають менше прибутків або частіше хворіють, буде 
збитковою в порівнянні з іншими компаніями. З цієї причини НіХі 
розподіляє фінанси між медичними страховими компаніями від-
повідно до обсягу медичної допомоги, наданої членам кожної ком-
панії. таким чином, страхові компанії практично не несуть ніякої 
фінансової відповідальності.

механізм розподілу ресурсів (страхових внесків) не входить в 
компетенцію страхових компаній. Отже, прибутки і можливості 
страхових компаній визначаються витратами, що несуть їх клієнти, 
і, таким чином, вони не зацікавлені в раціональному обмеженні вит-
рат на медичну допомогу.

фінансування медичного персоналу і лікарняних установ по 
фактично наданих медичних послугах і по ліжко-днях приводить 
до надмірних витрат на обладнання і невиправданого збільшення 
кількості медичних процедур, часто без урахування необхідності для 
пацієнта і тільки з метою збільшення прибутків і амортизації фік-
сованих витрат. Зокрема, в Бельгії це призвело до вельми значного 
зростання витрат на біохімічні і рентгенологічне дослідження.

щоб уникнути нестримного зростання витрат в країні було вве-
дене часткове бюджетне фінансування лікарень. Однак, поки бюд-
жети формуються переважно за принципом історичного підходу, без 
урахування справжніх потреб установи. таким чином, ця форма фі-
нансування сприяє тим лікарням, у яких в минулому була надмірна 
витрата ресурсів.
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5.
реформуВання держаВної системи 
охорони здороВ’я – цілі Прозорі, 
шляхи не Визначені�

для розуміння та складання цілісної та об’ємної картини стану 
галузі охорони здоров’я дуже важливим, на наш погляд, є точка зо-
ру міністерства охорони здоров’я України, яку можна дослідити на 
підставі інформаційно-аналітичних матеріалів, що опубліковані на 
сайті міністерства8.

Не будемо надавати загальні та декларативні фрази, якими на-
повнений кожен офіційний документ. Наведемо ті положення, які 
здаються нам найбільш цікавими.

ми вважаємо, що всупереч доповіді міністерства про те, що 
«активізовано роботу громадської ради при міністерстві охорони 
здоров’я України та інших громадських інституцій, які спільно з 
фахівцями мОЗ узгоджують найбільш ефективні механізми вирі-
шення низки проблем медичної допомоги», «поглиблюється спів-
праця з громадськими організаціями, що опікуються запобіганням 
небезпечних та соціальних хвороб (туберкульозу, Віл/сНіду, онко-
захворювань, цукрового діабету, серцево-судинної системи та ін.)» – 
ці механізми працюють дуже повільно та неефективно, при обласних 
управліннях охорони здоров’я не створені громадські ради на кш-
талт громадських рад при обласних управліннях внутрішніх справ.

мОЗ України проводило роботу стосовно удосконалення за-
конодавчої бази щодо формування ефективної системи організації 
та контролю надання якісної медичної допомоги. це у першу чергу 
стосується підготовки галузі до введення системи медичного стра-
хування. Протягом січня-березня 2008 року міністерством розроб-
лено і запропоновано до обговорення «Концепцію запровадження 

7 матеріали підготовлені Андрієм Роханським.
8 www.moz.gov.ua
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загальнообов’язкового медичного страхування» (проект розглядаєть-
ся зацікавленими міністерствами та відомствами). Опрацьовано три 
законопроекти з питань впровадження в Україні системи медично-
го страхування, внесених до Верховної Ради України в порядку за-
конодавчої ініціативи народними депутатами України, зауваження 
та пропозиції направлено до Комітетів Верховної Ради України з 
питань охорони здоров я та соціальної політики та праці. створе-
но постійно діючу робочу групу з питань запровадження в Україні 
загальнообов’язкового державного медичного страхування, до скла-
ду якої увійшли народні депутати України, спеціалісти міністерств і 
відомств, науковці та представники провідних страхових компаній.

дуже важливим, на нашу думку, є затвердження «Концепції уп-
равління якістю медичної допомоги в охороні здоров’я на період до 
2010 року» та розробка проекту галузевої програми стандартизації 
медичної допомоги на період до 2010 року і уніфікованої методики та 
клініко-організаційні настанови з розроблення медичних стандартів 
з урахуванням досвіду іноземних держав.

цікавим є проект постанови Кабінету міністрів України «Про 
затвердження Порядку визначення критеріїв оцінки ступеня ризику 
від здійснення господарської діяльності у сфері охорони здоров’я». 
метою прийняття акту є збалансування заходів державного нагляду 
у сфері охорони здоров’я відповідно до ступеню ризику виникнення 
умов, що несуть загрозу життю та здоров’ю населення шляхом впро-
вадження механізму розподілу суб’єктів господарювання на певні 
категорії (ступені ризику) та визначення періодичності здійснення 
заходів державного нагляду в залежності від ступеню ризику.

У 2008 році у мОЗ України проводилася робота щодо розробки 
проектів концепцій державних програм: боротьби з Віл-інфекцією/
сНідом на 2009-2013 роки; запобігання захворюванням, спричине-
ним йодною недостатністю; боротьби з розповсюдженням фальсифі-
кованих та неякісних лікарських засобів на 2009-2012 роки; «цукро-
вий діабет та нецукровий діабет» на 2009-2013; «трансплантація» на 
2009-2013 роки та ін.

міжнародна діяльність міністерства охорони здоров’я спрямову-
валась, перш за все, на залучення додаткових коштів для вирішення 
стратегічних завдань розвитку сфери охорони здоров’я, серед яких: 
організаційне і фінансове реформування галузі з метою покращання 
доступу населення до надання якісних медичних послуг; боротьба з 
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особливо небезпечними соціальними інфекційними хворобами (ту-
беркульоз, сНід); охорона материнства і дитинства. З цією метою 
міністерство підтримувало і розширювало співпрацю з міжнарод-
ними партнерами: агенціями ООН, Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я, світовим баком, Європейською комісією, агентствами 
міжнародного розвитку низки європейських країн та сшА.

З метою реалізації програми «Здоров’я матері та дитини 2008-
2010 рр.» було підписано договір між міністерством охорони здоров’я 
України та дирекцією з питань розвитку і співробітництва швей-
царської Конфедерації стосовно фінансового та технічного співробіт-
ництва (вартість програми – 3 млн. 690 тис. швейцарських франків). 
ця програма, на погляд мОЗ, є логічним продовженням впроваджу-
ваних раніше Урядом швейцарської Конфедерації проектів в сфері 
перинатального здоров’я. метою програми є покращення якості, 
ефективності та доступності профілактичних та лікувальних послуг 
в сфері охорони здоров’я матері та дитини у визначених закладах охо-
рони здоров’я івано-франківської, Волинської, Вінницької, донець-
кої областях та Автономної Республіки Крим.

Під час візиту Президента України В. ющенка до Польщі бу-
ло підписано Угоду про співробітництво в галузі охорони здоров’я 
між міністерством охорони здоров’я України та міністром здоров’я 
Республіки Польща (14.03.2008 р.). Угода передбачає розширення та 
розвиток співробітництва між Україною та Польщею з ряду питань 
медичної сфери. Зокрема, поглиблення співпраці у таких напрям-
ках, як кардіологія, хірургія, нейрохірургія, а також у сфері бороть-
би з Віл/сНідом. Окрім того, Угода також передбачає взаємообмін 
інформацією та стажування фахівців в галузі охорони здоров’я Ук-
раїни та Польщі.

12 лютого 2008 року було підписано Угоду (у формі обміну но-
тами) між Урядом України та Урядом японії про надання грантової 
допомоги на реалізацію другої фази проекту поліпшення медичного 
обладнання для дитячих лікарень.

Відповідно до положень Угоди Харківській, дніпропетровській 
та донецькій обласним клінічним дитячим лікарням буде поставле-
но сучасне медичне обладнання на суму 485 млн. єн (приблизно 4,2 
млн. доларів сшА), що дасть змогу значно поліпшити якість медич-
ного обслуговування та лікування дітей у цих регіонах України.



Андрій Роханський

��

У першому кварталі 2008 року було завершено першу фазу про-
екту, за результатами якої здійснено модернізацію медичного облад-
нання у луганській та Кіровоградській обласних клінічних дитячих 
лікарнях на загальну суму 357 мільйонів єн (приблизно 3 мільйони 
доларів сшА).

стан сільської медицини та доступ сільського населення до медич-
ної допомоги містить у собі різноманітні проблеми. Яким чином МОЗ 
бачить її вирішення?

це, як завжди, створення чергової концепції: державної про-
грами «сільський лікар», якою передбачається механізми створен-
ня/відновлення сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських 
пунктів, їх оснащення медичною технікою, та нормативно-правові 
акти з питань діяльності інституту сімейного лікаря.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України 
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-аку-
шерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допо-
моги для сільських закладів охорони здоров’я за рахунок спеціально-
го фонду державного бюджету в обсязі 150 млн. грн.

Окрім того, слід з’ясувати, як у 2008 році МОЗ бачило шляхи 
підвищення рівня захисту, безпеки та якості життя громадян та забез-
печення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, зокрема 
зменшення поширення захворюваності на ВІЛ/сНІД, гепатит, тубер-
кульоз.

– Боротьба з туберкульозом та ВІЛ/сНІДом:
Було розроблено проект «Концепції Загальнодержавної цільової 

програми забезпечення профілактики Віл-інфекції, лікування, дог-
ляду та підтримки Віл-інфікованих і хворих на сНід на 2009-2013 
роки».

В усіх регіонах України було проведено місячник боротьби з ту-
беркульозом під девізом «Українці проти туберкульозу – зупинимо 
туберкульоз разом!». Протягом його проведення відбулись виступи 
фахівців щодо профілактики епідемії, основних методів поперед-
ження хвороби та небезпеки захворювання, стану поширення захво-
рюваності та епідемічної загрози. В регіональних Змі та на сайтах 
органів місцевого управління було поширено інформацію про ме-
режу закладів і установ, які здійснюють профілактичну, консульта-
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тивну роботу, діагностику та лікування туберкульозу та Віл-інфек-
ції/сНіду.

На виконання Указу Президента України від 22.03.02 № 290/2002 
«Про Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберку-
льоз» мОЗ України організовано проведення в усіх областях Ук-
раїни та АР Крим заходів щодо Всесвітнього і Всеукраїнського дня 
боротьби з туберкульозом 24 березня під гаслом «я можу зупинити 
туберкульоз».

до проведення заходів було широко залучено фахівців товариств 
червоного Хреста, територіальних управлінь державної ветеринар-
ної медицини і державного департаменту України з питань вико-
нання покарань, мережі неурядових організацій, громадськості, мо-
лоді, засоби масової інформації.

У мОЗ та у регіонах було проведено наради і круглі столи з пи-
тань протидії Віл-інфекції/сНіду та туберкульозу із залученням 
громадськості, на яких було обговорено стан епідемій та визначе-
но першочергові кроки щодо протидії поширенню захворювань та 
смертності від них.

– санітарно-епідеміологічний нагляд та боротьба з інфекційними 
захворюваннями:

фахівці мОЗ обмінювались досвідом попередження інфекцій-
них захворювань на міжнародному рівні. Україна була запрошена 
до участі в обговоренні проблем контролю, профілактики та ліку-
вання ротавірусних і діарейних захворювань, оскільки має достат-
ній позитивний досвід у їх вирішенні, на семінар в грузії (м. тбілісі, 
23 – 24.01.2008). Український досвід використано для вироблення 
шляхів щодо покращання контролю за ротавірусною інфекцією з ви-
користанням нових методів, стратегічного плану на 2008-2010 рр., по 
покращенню контролю за діарейними захворюваннями у дітей.

для вивчення досвіду зі створення центральної референс-ла-
бораторії та консолідації біологічно патогенних агентів, підготовки 
форми повідомлень на випадки особливо небезпечних інфекцій спе-
ціалісти міністерства охорони здоров’я брали участь у роботі спе-
ціалізованих семінарів (тбілісі, 18-23.03.2008; Баку, 02-06.2008)), від-
повідно до Угоди по зменшенню біозагрози між мОЗ України та 
міністерством оборони сшА

– Боротьба з наркоманією, контроль за наркотиками, ВІЛ-інфек-
цією/сНІДом:



Андрій Роханський

��

В кінці 2007 – на початку 2008 року за допомогою Єс та ООН 
було розпочато формування моніторингової системи щодо алкого-
лю та наркотиків. створено Український медичний моніторинговий 
центр з наркотиків та алкоголю мОЗ України.

З 2008 року в Україні на державному рівні було запроваджено 
вивчення питання споживання психоактивних речовин. експертами 
встановлено загальну залежність населення віком від 15 до 64 років 
від наркотиків на рівні 1,3%, а різні види наркотиків вірогідно вжи-
ває 425 тисяч осіб.

За даними вітчизняних досліджень станом на 01.03.2008 року в 
Україні офіційно зареєстровано понад 125 418 Віл-інфікованих па-
цієнтів, з них понад 55% (66 тисяч) інфіковані внаслідок ін’єкційного 
споживання наркотиків. експерти у сфері Віл/сНіду стверджують, 
що 30-40% осіб із опіоїдною залежністю мають отримати доступ до 
замісного лікування з метою впливу на перебіг епідемії.

На початок 2008 року замісну підтримувальну терапію отри-
мували майже 550 пацієнтів у 10 регіонах України, в тому числі 
приблизно 350 пацієнтів Віл-інфікованих; понад 100 цих пацієнтів 
одночасно отримували антиретровірусну терапію та 70 готується до 
її отримання; 390 мають гепатит В або с; 110 – хворіють на тубер-
кульоз.

станом на перший квартал 2008 року в Україні розгорнуто 12 
програм замісної підтримувальної терапії: три у Києві і по одній – у 
дніпропетровську, Одесі, миколаєві, сімферополі, донецьку, Хер-
соні, Вінниці, Полтаві, Запоріжжі.

Протягом січня-березня 2008 року міністерство охорони здоров’я 
України спільно з силовими відомствами екстрено опрацювало не-
обхідні практичні питання стосовно вирішення замісної підтриму-
вальної терапії в Україні. Передбачається, що вже до кінця 2008 ро-
ку щонайменше 3000 пацієнтів будуть отримувати замісну підтри-
мувальну терапію препаратом «бупренорфіну гідрохлорид» та «ме-
тадону гідрохлорид» на базі 55 лікувально-профілактичних закладів 
України у 23 регіонах. Наступним етапом впровадження замісної 
підтримувальної терапії в рамках спільних з глобальним фондом 
боротьби з малярією, туберкульозом та Віл/сНід стане збільшення 
кількості пацієнтів до 6500 у період до кінця 2009 року.

мОЗ спільно з мОН України працює над створенням і запро-
вадженням в Україні загальнонаціональної комплексної протиалко-
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гольної та протинаркотичної профілактичної навчальної програми 
для вчителів, учнів 1-12 класів та їх батьків. сформовано міжвідом-
чу робочу групу фахівців для розробки відповідної програми.

Концепція управління яКістю 

Медичної допоМоги населенню в уКраїні

Право на охорону здоров’я передбачає кваліфіковану медико-
санітарну допомогу. держава згідно з Конституцією України гаран-
тує всім громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров’я, 
зокрема, шляхом подання всім громадянам гарантованого рівня ме-
дико-санітарної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом 
міністрів України (п. «д». ст. 6, п. «в». ст. 7 Основ). яким чином 
можна оцінити, чи є «медико-санітарна допомога» кваліфікованою 
та чи є вона якісною? якість – оціночна категорія, особливо в ца-
рині медичних наук, але в останні роки висунута концепція «доказо-
вої медицини», мета якої встановити, чи впливають медичні проце-
дури та фармацевтичні препарати на поліпшення стану здоров’я па-
цієнта. численні матеріали свідчать, що значна кількість медичних 
втручань, в тому числі в різних країнах Європейського союзу, здій-
снюється на рівні нижчому за передбачуваний. Виявлено, що знач-
на частка клінічних процедур недоцільна та нерентабельна. Більш 
того, за даними деяких дослідників, 20-30% медичних втручань є 
неефективними (або непотрібними, або шкідливими). Реєструються 
надзвичайно великі розбіжності в результатах медичної допомоги не 
лише між країнами або регіонами однієї країни, й між окремими за-
кладами та лікарями. Проблеми забезпечення і оцінки якості медич-
ної допомоги населенню є одними з найважливіших для будь-якої 
системи охорони здоров’я. Актуальність питань забезпечення якості 
особливо зростає в період реформування галузі охорони здоров’я.

За останнє десятиріччя в Україні склалася тенденція щодо по-
гіршення показників здоров’я населення, темпи зростання народжу-
ваності практично не вплинули на величину природного приросту, 
який продовжує залишатись від’ємним, особливо у групі осіб пра-
цездатного віку. скорочується очікувана тривалість життя, погір-
шується фізичний розвиток майбутнього покоління.
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традиційно в Україні при формуванні політики в сфері охорони 
здоров’я для покращання громадського здоров’я головна увага при-
ділялася фінансуванню медичного обслуговування, а також струк-
турним та організаційним проблемам. Однак вивчення ситуації в 
Україні свідчить про відсутність прямої залежності між обсягами 
фінансування охорони здоров’я і результатами її діяльності, вираже-
ними в показниках здоров’я населення.

В Україні рівень якості медичної допомоги, за даними експер-
тних оцінок, досить низький – інтегральний показник якості ліку-
вання становить приблизно 56%. Населення невдоволене якістю на-
дання медичної допомоги, про що свідчать результати соціологічних 
опитувань – більшість опитаних оцінює якість послуг з охорони 
здоров’я як низьку. Низька якість медичної допомоги обмежує мож-
ливості впливу на здоров’я населення та призводить до марнотрат-
ного витрачання обмежених коштів системи.

Поліпшення якості медичної допомоги в Україні є однією з 
найактуальніших проблем. В Національному плані розвитку систе-
ми охорони здоров’я на період до 2010 року, затвердженому поста-
новою Кабінету міністрів України від 13.06.07 № 815, визначено ос-
новні напрямки удосконалення системи контролю якості медичної 
допомоги населенню в Україні. як один з інструментів цього проце-
су вперше у структурі міністерства охорони здоров’я був створений 
самостійний підрозділ – департамент інспектування та контролю 
якості медичних послуг.

У 2008 році створено Концепцію управління якістю медичної до-
помоги населенню в Україні на період до 2010 року, мета якої – визна-
чення основних підходів до створення і функціонування державної 
системи управління якістю медичної допомоги населенню, спрямо-
ваної на задоволення обґрунтованих потреб та очікувань споживачів 
медичної допомоги.9

Завданнями реалізації концепції є:
– поліпшення доступності медичної допомоги;
– підвищення позитивного впливу системи охорони здоров’я на 

стан громадського здоров’я;
– підвищення ефективності використання ресурсів охорони 

здоров’я;

9 www.moz.gov.ua Наказ мОЗ України від 31.03.2008 № 166.
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– зростання задоволення населення системою медичного об-
слуговування;

– захист інтересів пацієнта щодо отримання ним якісної ме-
дичної допомоги;

– захист інтересів медичних працівників на випадок професій-
ного ризику.

діючий адміністративно-командний підхід до забезпечення 
якості у системі охорони здоров’я, заснований на принципах конт-
ролю, перестав відповідати організаційно-правовим та економічним 
умовам функціонування галузі і повинен бути замінений підходом, 
що базується на принципі управління процесом.

стратегія, спрямована на поліпшення якості, не може ґрун-
туватися на окремих фактах, виникає необхідність безперервного 
процесу контролю і поліпшення якості. глобальна стратегія ВООЗ 
«Здоров’я для всіх» зазначає, що всі країни повинні мати відповідні 
структури та механізми для забезпечення безперервного підвищен-
ня якості медико-санітарної допомоги та вдосконалення належного 
розвитку і використання технології охорони здоров’я, які відсутні 
в Україні. ідеологія безперервного покращання якості базується на 
наступних основних положеннях:

1) більша частка проблем якості медичного обслуговування пов’я-
зана не з невдачами окремих співробітників, а обумовлена недоліка-
ми системи охорони здоров’я,

2) зусилля щодо удосконалення системи повинні бути спрямо-
вані не на потреби медичних закладів а, перш за все, на потреби па-
цієнтів; та базуватися на чотирьох принципах:

– чітке визначення цілей підвищення якості,
– встановлення, поширення і застосування найкращих резуль-

татів (найкраща практика),
– постійна професійна самооцінка і саморегулювання;
– участь у програмах пацієнтів.
Безперервне підвищення якості передбачає комплексний, інтег-

рований і динамічний підхід до покращання якості, спрямований на 
поліпшення результатів роботи системи в цілому, шляхом постійної 
модифікації і вдосконалення самої системи, а не шляхом виявлення 
і покарання працівників, практика або результати роботи яких не 
відповідають встановленим нормам.
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сьогодні аналіз результатів роботи лікувально-профілактичних 
закладів базується на затверджених державними органами облікових 
і звітних документах (статистичні дані та річні звіти про діяльність) 
та на результатах окремих досліджень, що є недостатнім для оцін-
ки якості медичної допомоги та розробки напрямків її покращання. 
цілеспрямований вплив на якість та ефективність медичної допо-
моги потребує методики розробки індикаторів (як статистичних по-
казників, так і показників, отриманих під час експертної оцінки), 
які б дозволяли забезпечити об’єктивне оцінювання (моніторинг) та 
конкретне визначення проблем забезпечення якості.

Першочергове значення для управління якістю має стандартиза-
ція, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядко-
вування в охороні здоров’я шляхом розробки і встановлення вимог, 
норм, правил, характеристик умов, продукції, технологій, робіт, пос-
луг, що застосовуються в охороні здоров’я. стандартизація є пріори-
тетним напрямом сучасного розвитку охорони здоров’я в більшості 
економічно розвинених країн світу. її необхідність зумовлена: не-
ухильно зростаючою вартістю медичної допомоги, підвищенням рів-
ня вимог пацієнтів, великою кількістю різнорідної інформації сто-
совно медичних технологій і лікарських засобів і бурхливим розвит-
ком доказової медицини.

В Україні об’єктами стандартизації в охороні здоров’я повин-
ні стати всі складові медичного обслуговування: організаційні тех-
нології; медичні послуги; технології виконання медичних послуг; 
технічне забезпечення виконання медичних послуг; кваліфікація 
медичного, фармацевтичного, допоміжного персоналу; економічні 
аспекти охорони здоров’я; виробництво, умови реалізації, якість лі-
карських засобів і медичної техніки; обліково-звітна документація, 
що використовується в системі охорони здоров’я, інформаційні тех-
нології та ін.

Провідними тенденціями стандартизації в охороні здоров’я Ук-
раїни на сучасному етапі повинні бути активізація розробки і впро-
вадження в повсякденну медичну практику клінічних рекомендацій 
та клінічних протоколів; гармонізація медичних стандартів з між-
народною системою стандартизації; використання методів еконо-
мічного аналізу для вибору оптимальних технологій (аналіз «витра-
ти – ефективність», «мінімізація витрат» та ін.). Основою стандар-
тів якості медичної допомоги повинні бути дані про наукові докази 



Реформування державної системи охорони здоров’я

��

ефективності і безпечності медичних втручань, отримані в проведе-
них за єдиною методикою клініко-епідеміологічних дослідженнях 
(доказова медицина), або у разі їх відсутності – дані про найкращу 
медичну практику.

Вкрай необхідним є суттєве удосконалення відомчого (внутріш-
нього) та позавідомчого (зовнішнього) контролю якості з залученням 
до цього процесу громадських професійних об’єднань (асоціацій).

Зовнішній (позавідомчий) контроль передбачає контроль за до-
триманням встановлених вимог органом, який не є складовою час-
тиною закладу охорони здоров’я. Завданням позавідомчого контро-
лю за діяльністю закладів охорони здоров’я і фізичних осіб, що на-
дають медичну допомогу, є забезпечення права громадян на отри-
мання медичної допомоги належної якості. Передбачається оптимі-
зація всіх форм позавідомчого контролю: ліцензування, акредитації 
закладів охорони здоров’я та атестації спеціалістів.

істотної модернізації повинна зазнати система внутрішнього 
(відомчого) контролю якості, яка полягає в оцінці роботи медичного 
персоналу особами, які залучені до процесу надання медичної допо-
моги – колеги/медичні асоціаціями або адміністрація медичного за-
кладу. Основним завданням внутрішнього контролю якості є – виз-
начення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів 
роботи лікувально-профілактичного закладу загальноприйнятим 
стандартам з подальшою корекцією механізму забезпечення якості 
надання медичної допомоги. система внутрішнього контролю по-
винна включати не лише експертизу процесу надання медичної до-
помоги, а й низку інших компонентів, а саме: вивчення задоволення 
пацієнтів їх взаємодією з системою охорони здоров’я; розрахунок і 
аналіз показників, що характеризують якість і ефективність медич-
ної допомоги; виявлення і аналіз недоліків, лікарських помилок і 
інших факторів, що спричиняють негативний вплив і призводять 
до зниження якості і ефективності медичної допомоги; підготовку 
рекомендацій щодо попередження лікарських помилок і недоліків у 
роботі та поліпшення якості і ефективності медичної допомоги; виб-
ір найраціональніших управлінських рішень і проведення оператив-
них корегуючих заходів, контроль за їх реалізацією.

Невід’ємною складовою характеристики якості медичної допо-
моги є задоволення пацієнтів медичним обслуговуванням. Вивчен-
ня задоволення пацієнтів їх взаємодією з системою охорони здоров’я 
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може здійснюватися за допомогою стандартизованих методик соціо-
логічних досліджень, які враховують доступність медичної допомоги 
(організаційні аспекти); умови надання медичної допомоги; дотри-
мання медичним персоналом етичних і деонтологічних норм і пра-
вил; медикаментозне забезпечення тощо.

Шляхи та способи розв’язання проблеми (За Концепцією управ-
ління якістю медичної допомоги населенню в Україні на період до 
2010 року).

Основні напрями реалізації:
– забезпечення законодавчої підтримки політики якості медич-

ної допомоги;
– створення організаційної структури управління якістю ме-

дичної допомоги, як елементу управління охороною здоров’я в 
цілому; забезпечення прозорості процесу управління якістю, 
взаємодії з громадськими організаціями, зворотного зв’язку з 
споживачами медичних послуг;

– запровадження доказової медицини у клінічну практику;
– стандартизація всіх складових системи охорони здоров’я (струк-

тури, процесів, результатів);
– створення уніфікованих методик та розробка/адаптація 

клінічних рекомендацій на підставі найбільш достовірних су-
часних наукових даних;

– раціоналізація використання фармтерапії;
– забезпечення доступу пацієнтів і громадян до інформації, 

яка дасть їм змогу брати участь у рішеннях, що стосуються їх 
здоров’я та медичного обслуговування;

– створення системи моніторингу якості медичної допомоги та 
задоволення населення медичним обслуговуванням;

– розробка та впровадження сучасного інформаційного забез-
печення системи управління якістю;

– міжнародне співробітництво у проведенні наукових дослід-
жень та обґрунтуванні практичних заходів, спрямованих на 
забезпечення та підвищення якості.

Очікувані результати (За Концепцією управління якістю медич-
ної допомоги населенню в Україні на період до 2010 року).

Впровадження Концепції дасть змогу:
– сформувати єдину систему управління якістю медичної допо-

моги в Україні та запровадити її на всіх рівнях;
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– підвищити доступність та якість медичної допомоги населенню;
– удосконалити систему стандартизації, ліцензування, сертифі-

кації, акредитації та форм атестації в охороні здоров’я;
– забезпечити ефективну взаємодію органів управління охоро-

ни здоров’я всіх рівнів та форм власності з метою безпере-
рвного підвищення ямд;

– здійснити перехід до використання в охороні здоров’я техно-
логій з доведеною ефективністю і безпекою для пацієнтів, з 
урахуванням раціональності та економічної доцільності їх за-
стосування;

– розробити та впровадити мотиваційні механізми підвищення 
професійної відповідальності медичних працівників;

– удосконалити професійну підготовку медичних кадрів на піс-
лядипломному рівні з запровадженням методології управлін-
ня якістю медичної допомоги, заснованої на доказовій меди-
цині;

– підвищити роль громадських та наукових організацій в сис-
темі управління якістю та її впровадження і моніторингу;

– вплинути на зниження показників смертності, захворюванос-
ті та інвалідності за рахунок підвищення якості медичної до-
помоги;

– підвищити ефективність використання фінансових ресурсів в 
охороні здоров’я.

Ще один КроК до інтегрування світового досвіду – 

національна Конференція 

«фунКціонування та фінансування систеМи 

охорони здоров’я в уКраїні»

За сприяння Європейського регіонального бюро ВООЗ та світо-
вого Банку в рамках заходів з реформування галузі у квітні 2008 року 
міністерством охорони здоров’я України було організовано та про-
ведено Першу національну конференцію «функціонування та фі-
нансування системи охорони здоров’я в Україні». міністерство охо-
рони здоров’я України надало можливість управлінцям національ-
ної охорони здоров’я всіх ланок – від міністра до головного лікаря 
центральної районної лікарні – на рівних дискутувати з провідними 
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світовими експертами та колегами з країн Європи по широкому колу 
питань, що стосуються реформування моделі фінансування охорони 
здоров’я, правового змісту реформи фінансування, оплати послуг на 
різних рівнях надання медичної допомоги, сценаріїв платежів пос-
тачальникам послуг тощо.

Конференція відбулась 22-23 квітня 2008 р. в житомирі, оскіль-
ки житомирська область відома як одна з експериментальних діля-
нок проекту з нової моделі фінансування послуг охорони здоров’я.

В конференції взяли участь головні лікарі районних лікарень 
всіх областей України, керівники районних та обласних органів охо-
рони здоров’я, представники урядових структур – міністерств охо-
рони здоров’я, фінансів, економіки, праці та соціальної політики; 
Адміністрації Президента, тематичної групи агенцій ООН з охорони 
здоров’я, Європейської комісії, Європейського регіонального бюро 
ВООЗ, світового банку, країн Єс та східної Європи тощо.

Загальна ситуація у сфері охорони здоров’я

Протягом останніх п’яти років окремі показники охорони здо-
ров’я (зокрема, дитячої і материнської смертності) в Україні поліп-
шувалися, інші залишилися незмінними або навіть погіршилися (на-
приклад, смертність чоловіків віком 25-39 років і поширеність ту-
беркульозу та Віл). Очікувана при народженні тривалість життя в 
Україні становила в 2005 році 67,1 року і була нижчою від серед-
нього значення для країн Європи та середньої Азії. до того ж, Ук-
раїна надалі стикається з викликами, які стосуються забезпечення 
ширших результатів і наслідків діяльності системи охорони здоров’я, 
як-от підвищення ефективності надання послуг, зміна тенденції до 
скорочення очікуваної тривалості життя на тенденцію до зростання 
очікуваної тривалості життя; зниження поширеності катастрофічних 
для хворих видатків на охорону здоров’я та зменшення нерівності в 
доступі до ефективних послуг охорони здоров’я. Загалом, більшість 
показників стану здоров’я для населення України гірші, ніж для но-
вих країн-членів Єс.

Національна система охорони здоров’я України фінансується із 
загальних бюджетних надходжень. державні видатки у сфері охоро-
ни здоров’я є невеликими (у 2006 році вони становили 3,7% ВВП) 
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порівняно з іншими країнами регіону, хоча й дещо перевищують се-
редньосвітове значення цих видатків (як відсотка від ВВП).

сукупні видатки на охорону здоров’я становлять щонайменше 
6-6,7% від ВВП. Однак, видатки на охорону здоров’я є неефективни-
ми, що є наслідком, зокрема, чинної регуляторної бази, яка обмежує 
гнучкість бюджетів на рівні закладів охорони здоров’я та органів 
місцевого самоврядування.

Проблеми та обмеження, 
наявні у сфері охорони здоров’я:

Незважаючи на те, що більша частина державних видат-
ків здійснюється через органи місцевого самоврядування, 
вони мають дуже обмежений контроль над розподілом ви-
датків.
Нормативи у сфері охорони здоров’я, встановлені мОЗ, 
накладають жорсткі обмеження на постачання медичних 
послуг і перешкоджають ефективному управлінню закла-
дами охорони здоров’я.
На органи місцевого самоврядування накладено жорсткі 
обмеження у прийомі працівників на роботу, що створює 
додаткові перешкоди в розподілі бюджетних ресурсів.
середня тривалість перебування хворих у лікарні в Україні 
становила близько 15 днів, що трохи перевищує середній 
показник для країн сНд і значно перевищує середній по-
казник для Єс, який дорівнює 9 дням.
система надання послуг охорони здоров’я в Україні орієн-
тована на спеціалізацію, що є дорогим і непродуктивним 
підходом.
Провайдери послуг охорони здоров’я стягують з клієнтів ви-
сокі платежі частково задля компенсації низьких і жорстко 
обмежених державних видатків у сфері охорони здоров’я.
для найбіднішої частки населення є найнижчою ймовір-
ність користування амбулаторними, стаціонарними та про-
філактичними послугами системи охорони здоров’я.

ці виклики відображені в програмі дій Уряду України «Ук-
раїнський прорив» та низці стратегічних документів. міністерство 
охорони здоров’я України, Всесвітня організація охорони здоров’я, 
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світовий банк та партнери обговорили вищезазначені питання та 
визначили план подальших дій.

В ході конференції та під час засідань робочих груп та за участю 
представників Європейської комісії, Європейського бюро Всесвітнь-
ої організації охорони здоров’я, світового банку обговорено:

Поточний стан та сучасні тенденції фінансування системи 
охорони здоров’я України
Вдосконалення ефективності системи охорони здоров’я 
шляхом реформування моделі фінансування охорони здо-
ров’я
механізми фінансування системи охорони здоров’я: пріо-
ритети, оцінка, функціонування; методи та ключові інди-
катори
Реформи фінансування охорони здоров’я: передумови, упо-
рядкування та можливості
Правовий зміст реформи фінансування системи охорони 
здоров’я в Україні
досвід інших країн з реформування системи охорони 
здоров’я на прикладі молдови та естонії
Платежі постачальникам послуг: різні сценарії: «за» та 
«проти»
Подальші потреби уряду України у технічній допомозі (об-
говорення, планування, створення робочої групи)

Висновки конференції:

Національний рівень Обласний рівень 

Перешкоди: Невідповідність законів до 
нових механізмів фінансування; мен-
тальна неготовність до змін; Відсут-
ність нормативної бази стосовно якості 
допомоги; Немає гнучкості законів; 
Відсутність інформаційних технологій; 
Відсутність чітких гарантій; Відсутність 
ефективної системи оплати праці; Від-
сутність чітких соціальних гарантій; 
Політичні перешкоди;

Перешкоди: Вирішення проблем на рів-
ні області не можливе без розв’язання 
питань на центральному рівні фраг-
ментарність: фрагментарність оплати 
пацієнта та оплати обласної системи 
охорони здоров’я Змінювати необхід-
но не тільки підходи до фінансування, 
але й контрактні підходи Підготовка 
управлінців Районі структури охорони 
здоров’я система управління на всіх 
рівнях Вартість послуг та єдина мето-
дика підрахунку
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Цілі реформи: Збереження та покра-
щення здоров’я населення; створен-
ня умов для забезпечення населення 
доступною, якісною та своєчасною 
медичною допомогою; Підвищення 
ефективності та стійкості/сталості фі-
нансування сОЗ; Підвищення рівня 
фінансового захисту населення; Забез-
печення соціального захисту для ме-
дичних працівників; Посилення ролі 
сОЗ в економіці країни;

Цілі реформи: досягнути максимально-
го рівня здоров’я при існуючому рівні 
ресурсів справедливий розподіл ре-
сурсів та захист від катастрофічних вит-
рат ефективне використання фінансо-
вих ресурсів сОЗ Більш справедливий 
розподіл ресурсів на території 

Наступні кроки: Зміни у ст.49 Консти-
туції України; Визначення гарантова-
ного рівня надання медичної допомо-
ги; створення механізмів залучення 
додаткового фінансування; Посилен-
ня інформаційної роботи; створення 
системи мотивації; Внесення змін до 
існуючих законів; Перехід на систему 
фінансування за результатом; Внесення 
змін до закону про державні закупівлі; 
Прийняття закону про медичні заклади; 
Визначити об’єми медичної допомоги 
на різних рівнях; Покращити підго-
товку медичних кадрів; Використання 
нових IT технологій; Продовження 
децентралізації; Визначення пріори-
тетних гарантій надання медичної до-
помоги та створення механізмів їх фі-
нансового забезпечення; Впровадження 
фінансування лікарів первинної ланки 
на душу населення; сполучення різних 
форм оплати; Надання більше повно-
важень головним лікарям; Впровади-
ти контрактні відносини; Забезпечити 
фінансові гарантії лікарям; Законодав-
чо забезпечити можливість приватної 
медичної практики; формування дум-
ки суспільства про необхідність змін в 
сОЗ; лобіювання; Розвиток професій-
них асоціацій; створення лікарського 
самоуправління; Розвиток асоціації па-
цієнтів;

Наступні кроки: На фоні політичної ста-
більності: інформування всіх рівнів про 
фактичне використання коштів (вико-
ристання інформації з Національних 
рахунків – NHA) інформування всіх 
рівнів про фактичний стан здоров’я де-
легація повноважень на обласний рівень 
Концентрація ресурсів на обласному 
рівні, формула Визначення гарантова-
ного рівня у відповідності із пріорите-
тами Визначення індикаторів Навчання 
спеціалістів (менеджерів / економістів) 
Акредитація та сертифікація спеціалістів 
Визначення етапності реформи, в залеж-
ності від готовності: Первинна вторинна 
чи вся структура в цілому Визначення 
системи мотивації Підготовка населення 
Змінення стратегії менеджменту (зміна 
поведінки) Автономія до/після реструк-
туризації (госпітальний округ) Раціо-
нальна фармакологічна політика 
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заходи Міністерства охорони здоров’я уКраїни 

по адаптації заКонодавства уКраїни 

до виМог ЄвропейсьКого союзу. 2008 ріК10

дуже важливим кроком до правової медицини є впровадження 
розвинутої нормативно-правової бази у діяльність медичної галузі, 
яка відповідає міжнародним стандартам. На цієї підставі вважаємо, 
що громадськість повинна знати заходи мОЗ по адаптації законо-
давства України до вимог Європейського союзу. На наш погляд, 
ця робота почалася активно відносно важливих принципових по-
ложень підґрунтя існування галузі, зокрема, стандартів лікування, 
клінічних протоколів. В міжнародній практиці стандарт є юри-
дичний нормативно-правовий документ, який визначає перелік 
правил, норм та вимог щодо надання якісної медичної допомоги, 
на підставі якого має можливість здійснюватись захист прав па-
цієнтів.

Наведемо ці заходи, які були впровадженні переважно у 2008 
році:

І. Затверджено постанови Кабінету Міністрів України:

1. від 17.04.2008 року № 372 «Про внесення змін до Порядку дер-
жавної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» (базуєть-
ся на вимогах директиви 2001/83/Єс та 2003/63/EC Європей-
ського та рекомендацій ВООЗ – WHO Technical Report Series 
937. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical 
Preparations, 2006);

2. від 05.03.2008 № 140 «Про затвердження Переліку обладнан-
ня, яке використовується для виробництва, виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 
підлягає контролю»;

3. від 19.03.2008 № 211 «Про затвердження Правил проведення 
операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення нар-
котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке 
підлягає контролю»;

10 www.moz.gov.ua
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4. від 09.04.2008 № 334 «Про затвердження Порядку використан-
ня наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
у ветеринарній медицині»;

5. від 17.04.2008 № 366 «Про затвердження Порядку перевезення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 
території України та порядок оформлення необхідних»;

6. від 04.06.2008 № 518 «деякі питання обігу наркотичних за-
собів і психотропних речовин;

7. від 11.06.2008 № 536 «Про затвердження технічного регламен-
ту щодо медичних виробів» (враховано положення та вимоги 
директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 93/42/
Єес від 14 червня 1993 р. щодо медичного устаткування);

8. від 09.07.2008 № 616 «Про затвердження Порядку застосуван-
ня заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу 
кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і/або 
прекурсорів»;

9. від 09.07.2008 № 621 «Про затвердження технічного регламен-
ту щодо активних медичних виробів, які імплантують» (вра-
ховано положення та вимоги директиви Європейського Пар-
ламенту та Ради Європи 90/385/Єес від 20 червня 1990 року 
щодо активних медичних виробів, що імплантуються);

10. від 16.07.2008 № 641 «Про затвердження технічного регламенту 
щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro» 
(враховано положення та вимоги директиви Європейського 
Парламенту та Ради Європи 98/79/Єес від 20 жовтня 1998 р. 
про медичні засоби для лабораторної діагностики in vitro);

11. від 19.11.2008 № 1006 «Про внесення зміни до обсягу квот, у ме-
жах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберіган-
ня, ввезення на територію України, вивезення з території Ук-
раїни наркотичних засобів і психотропних речовин».

ІІ. Розроблено проекти постанов 
Кабінету Міністрів України:

1. «Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично 
модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а та-
кож харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, 
які містять генетично модифіковані організми або отримані з 
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їх використанням» (знаходиться на погоджені у зацікавлених 
відомств).

2. «Про затвердження Порядку надання дозволу на транзитне 
переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифі-
кованих організмів через територію України» (знаходиться на 
погоджені у зацікавлених відомств).

3. «Про затвердження Правил санітарної охорони території Ук-
раїни» відповідно до міжнародних правил ВООЗ (знаходиться 
на погоджені у зацікавлених відомств).

ІІІ. Підготовлено проекти законів України 
та винесено на публічне обговорення:

1. «Про медичні вироби».
2. Зміни до деяких законів України у зв’язку з прийняттям За-

кону України «Про державну систему біобезпеки при ство-
ренні, випробуванні, транспортуванні та використанні ге-
нетично модифікованих організмів» (узгоджено, подано до 
Кабінету міністрів України (лист від 11.03.2008 № 05.01.02-
01/10/12/1580).

3. Зміни до Закону України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження реклами та реалізації алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів».

4. Зміни до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності».

IV. Затверджено накази МОЗ України:

1. наказом мОЗ України від 13.03.2008 № 127 «Про створення 
експертної Ради стандартизації і технічного регулювання з 
розробки та впровадження належної виробничої (GMP), дис-
трибуторської (GDP), лабораторної (GLP) та клінічної (GCP) 
практик затверджено склад експертної Ради стандартизації і 
технічного регулювання з розробки та впровадження зазна-
чених практик;
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2. наказ мОЗ України від 25.09.2008 № 543 «Про внесення змін 
до наказу мОЗ України від 26.08.2005 № 426 «Про затверджен-
ня Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів 
на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію 
(перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення 
змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційно-
го посвідчення» (зареєстрований в міністерстві юстиції від 
21.10.2008 за № 1003/15694.

V. Підготовлено та винесено на публічне обговорення:

1. Проект «Настанова з належної практики дистрибуції, ст-Н 
мОЗУ 42-5.0:2008».

2. Проект настанови «ліКАРсьКі ЗАсОБи. Належна лабора-
торна практика».

3. Проект «Настанова з належної виробничої практики, «На-
станова з належної виробничої практики, ст-Н мОЗУ 42-
4.0:2008».

VІ. Акредитовано:

1. лабораторію фармацевтичного аналізу, до складу якої входить 
група з дослідження біофармацевтичних параметрів, щоб про-
водити встановлення біоеквівалентності зразків генеричних та 
референтних лікарських засобів за допомогою методів in vitro.

2. 5 незалежних лабораторій вищого рівня, що спроможні про-
водити державний контроль якості лікарських засобів у пов-
ному обсязі; 26 лабораторій регіональних інспекцій з конт-
ролю якості лікарських засобів; на 19 вітчизняних підпри-
ємствах-виробниках лікарських засобів атестовані лабораторії 
відділів контролю якості. Зазначена процедура здійснюється 
відповідно до рекомендацій PIC/S (документ РН 2/95) та ВООЗ 
(WHO TRS № 902, 2002).

3. Проведено експертизу 685 відомостей про технологію вироб-
ництва лікарських засобів.

4. Видано 445 ліцензії на право провадження господарської 
діяльності, пов’язаної з обігом підконтрольних речовин.
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5. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України 
від 3.02.1997 № 146 Комітетом з контролю за наркотиками ви-
дано 1337 (1688) дозволів на ввезення на територію України 
підконтрольних речовин та 1989 (1442) дозволів на вивезення 
з території України цих речовин. Крім того, у поточному році 
видано 83 дозволи на транзит підконтрольних речовин.

VII. Розгляд рекомендацій та директив ЄС

1). Рекомендації Ради 2003/488/Єс від 18 червня 2003 року про 
запобігання та зменшення шкоди здоров’ю, пов’язаної із наркотич-
ною залежністю та Рекомендації Ради 2001/458/Єс від 5 червня 2001 
року щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дітьми 
та підлітками.

Останніми роками Україна вжила низку практичних заходів, 
спрямованих на запобігання розповсюдженню вживання наркотич-
них речовин та зменшення шкоди, пов’язаної з наркотичною залеж-
ністю, а саме: широко впроваджує програми замісної підтримуваль-
ної терапії, обмін шприців, випробовуються обов’язкові профілак-
тичні протиалкогольні та протинаркотичні програми, розраховані 
на учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів з залученням вчи-
телів, батьків та працівників правоохоронних органів.

так, замісна підтримувальна терапія впроваджується в Україні 
на виконання наказу міністерства охорони здоров’я України від 
13.04.05 № 161 «Про організацію пілотних проектів з впроваджен-
ня ЗПт, використовуючи препарат бупренорфіну «еднок». головною 
метою проекту є розширення доступу Віл-позитивних споживачів 
ін’єкційних наркотиків до антиретровірусного лікування. станом 
на 16.05.2008 року до програми включено 848 пацієнтів, з них 660 
чоловіків, 188 жінок. За весь період залишило програму 442 особи. 
середній вік пацієнтів складає 33, років, середній стаж наркоспожи-
вання становить 13,19 років. В програмі обслуговується 484 хворих з 
Віл/сНід, 512 хворих з гепатитами В/с, 131 особа з туберкульозом, 
на антиретровірусній терапії знаходяться 154 особи, ще 105 – го-
туються до АРт. середня доза препарату замісної терапії складала 
10,72 мг. На виконання наказу мОЗ України від 20.12.2006 № 846 
«Про заходи щодо організації Віл/сНід профілактики та замісної 
підтримувальної терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків» 
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передбачається впровадження пілотного проекту «метадонова під-
тримуюча терапія та ризик інфікування Віл в Україні».

Проблемним питанням для України залишається розробка та 
затвердження цілісної національної політики щодо алкоголю та нар-
котиків. Проект Закону України «Про основи законодавства Украї-
ни щодо алкоголю та наркотиків» напрацьований спільно з про-
фільним Комітетом Верховної Ради України дозволить чітко визна-
чити основні засади i принципи державної політики щодо алкоголю 
та наркотиків, створити цілісну систему дій щодо стабілізації алко-
гольної та наркотичної ситуації в Україні та зменшення негативних 
наслідків вживання алкоголю та наркотиків.

Принципово важливою є також включення до відповідних угод 
та підтримка спільних зусиль Європейського союзу та України щодо 
становлення системи раннього попередження та моніторингу алко-
гольної та наркотичної ситуації з метою подальшого повноцінного 
членства України в європейській моніторинговій мережі щодо нар-
котиків, починаючи з 2012-2013 років.

2). Директива 2004/23/Єс Європейського Парламенту та Ради від 
31 березня 2004 року «Про встановлення стандартів якості та безпе-
ки для донорства, заготівлі, перевірки, обробки, консервації, збері-
гання та розподілу людських тканин і клітин», правила впроваджен-
ня якої встановлено директивою Комісії 2006/17/Єс від 8 лютого 
2007 року, наголошує, що трансплантація тканин і клітин людини є 
напрямом медицини, який інтенсивно розширюється й надає значні 
можливості для лікування досі невиліковних хвороб. для поперед-
ження перенесення інфекційних хвороб через ці тканини й клітини 
необхідно вживати заходів безпеки. Положення цієї директиви за-
стосовуються до тканин і клітин, включаючи гемопоетичну перифе-
ричну кров, пуповину кров та стовбурні клітини кісткового мозку, 
репродуктивні клітини (яйцеклітини, клітини сперми), ембріональ-
ні тканини й клітини, а також стовбурні клітини дорослих та емб-
ріонів. дія цієї директиви не поширюється на тканини й клітини, 
що використовуються як аутологічні трансплантати в межах однієї 
хірургічної процедури, не піддаючись при цьому жодному процесу 
зберігання.

З метою адаптації нормативно-правової бази України до поло-
жень цієї директиви потрібно:
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1. Забезпечити нагляд за заготівлею людських тканин і клітин 
відповідно до статті 5 директиви.

2. Згідно із статтею 6 забезпечити акредитацію, призначення, 
надання дозволу або ліцензування компетентним органом 
влади всіх банків тканин, що здійснюють перевірку, оброб-
ку, консервацію, зберігання чи розподіл людських тканин і 
клітин для людського застосування, на право здійснення від-
повідної діяльності.

3. У відповідності до статті 7 забезпечити організацію перевірок 
компетентним органом влади, а банками тканин – вжиття 
відповідних заходів з контролю, мета яких полягає у додер-
жанні вимог цієї директиви.

4. Згідно із статтею 8, 25 забезпечити можливість відстеження 
всіх тканин і клітин від донора до одержувача і навпаки.

5. У відповідності до статті 9 розробити Порядок імпорту (екс-
порту) людських тканин і клітин.

6. створити Реєстр банків тканин та затвердити обов’язки бан-
ків тканин з подання звітів згідно із статтею 10 директиви.

7. У відповідності до статті 11 забезпечити наявність належної 
системи повідомлення, розслідування, реєстрації та передачі 
інформації про серйозні несприятливі події та важкі неспри-
ятливі реакції.

8. Визначити Принципи, що регулюють донорство тканин і клі-
тин відповідно до статей 12, 13 директиви.

9. Забезпечити захист даних і конфіденційність всіх даних, 
включаючи генетичну інформацію, співставлення яких здій-
снюється у сфері дії цієї директиви та доступ до яких мають 
треті особи, таким чином, щоб ані донори, ані одержувачі не 
були впізнаними (стаття 14).

10. Забезпечити відбір, оцінку і заготівлю тканин відповідно до ви-
мог статей 15, 28 директиви.

11. У відповідності до статей 16-24 вжити усіх необхідних заходів 
із забезпечення наявності системи якості у кожному банку тка-
нин, а також її поновлення на підставі принципів належної 
практики.

3). Директива 2002/98/Єс Європейського Парламенту та Ради від 
27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки збо-
ру, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові та 
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її складових, а також вносить зміни до директиви 2001/83/Єс, вста-
новлює стандарти якості та безпеки людської крові та її складових з 
метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я людини.

директива застосовується до збору та аналізу людської крові та 
її складових, незалежно від їх кінцевого призначення, та до їх оброб-
ки, зберігання і розподілу, якщо вони призначені для переливання.

директива не застосовується до стовбурних клітин крові.
Відповідно до Плану заходів щодо виконання у 2008 році За-

гальнодержавної програми адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського союзу № 821-р, затвердженого розпоряд-
женням Кабінету міністрів України від 11 червня 2008 р. № 821-р, 
міністерством до 03.12.2008 планується розробити проект норма-
тивно-правового акта щодо затвердження положення про установу 
переливання крові.

На виконання підпункту «переливання крові» міністерством 
охорони здоров’я України у 2008 році фахівцями мОЗ розроблений 
проект нормативно-правового акта щодо затвердження положення 
про установу переливання крові, який до початку 2009 року буде 
погоджений з регіональними закладами охорони здоров’я та буде 
надісланий на погодження до відомчих закладів переливання крові 
(міноборони, мінтранс).

Запровадження інших положень директиви, зокрема щодо ста-
ціонарних банків крові, системи якості для установ переливання 
крові, захисту інформації та конфіденційності, обміну інформацією, 
технічних вимог та їх адаптації до науково-технічного прогресу, бу-
дуть д здійснені до 2013 року.

VІII. Стан реалізації заходів, спрямованих 
на виконання домовленостей, досягнутих 
під час Десятого засідання Комітету

З метою започаткування співробітництва з Європейським моніто-
ринговим центром з наркотиків і наркотичної залежності (EMCDDA) 
мОЗ розробило проект меморандуму про взаєморозуміння та спів-
робітництво між міністерством охорони здоров’я України, мініс-
терством внутрішніх справ України та Європейським моніторинго-
вим центром з наркотиків та наркотичної залежності, врахувавши 
пропозиції мВс та мЗс щодо виду міжнародного договору відом-
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чого характеру та окремих положень до тексту договору. Проект вка-
заного меморандуму опрацьований з причетними міністерствами та 
відомствами та направлений мЗс Україні для передачі на розгляд 
та внесення пропозицій європейській стороні. За інформацією мЗс 
(лист від 09.04.08 № 311/14-605-699) проект зазначеного меморанду-
му був переданий європейській стороні.

Посольство України в Португалії надіслало електронною пош-
тою проект меморандуму опрацьованого європейською стороною 
(лист від 23.10.08 № 61211/311-610-3681). Наразі проект зазначеного 
меморандуму опрацьовується українською стороною.

IX. На виконання пункту 14 Протоколу № 26 
засідання Української частини Комітету 
з питань співробітництва між Україною 
та ЄС МОЗ України проведена така робота

Наказом мОЗ України від 12.06.08 № 313 на базі Українського 
інституту стратегічних досліджень мОЗ України створено загально-
державний центр розроблення та моніторингу дотримання медич-
них стандартів.

Наказом мОЗ України від 25.06.08 № 341 затверджено галузеву 
програму стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року.

У вересні 2007 р. із залученням головних позаштатних спе-
ціалістів мОЗ України за 7 профілями в міністерстві відбулася на-
рада на тему: «Про стан розвитку стандартизації в сфері охорони 
здоров’я». За результатами наради прийнято рішення щодо розробки 
в першу чергу стандартів лікування, формулярів по основним нозо-
логічним групам захворювань та на виконання діючих державних 
програм в галузі охорони здоров’я.

В міжнародній практиці Стандарт є нормативним документом, 
який визначає перелік правил, норм та вимог щодо надання якісної ме
дичної допомоги і є своєрідним рівнем відповідності індикатору чи кри
терію оцінки із малим ступенем свободи.

Клінічний протокол – технічний нормативний акт, який визна-
чає вимоги щодо надання якісної медичної допомоги пацієнту при 
певному захворюванні, синдромі.

В клінічній ситуації клінічний протокол є деталізованою інструк-
цією чи (та) правилами реалізації етапів надання медичної допомоги 
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і безпосередньо пов’язаний з клінічними рекомендаціями, розробле-
ними на принципах доказової медицини.

Розвиток стандартизації надання медичної допомоги населенню 
здійснюється на виконання Закону України від 05.10.2000 № 2017-
ііі «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гаран-
тії», доручення Президента України від 06.03.2003 № 1-1/252, дору-
чення Прем’єр-міністра України від 12.03.2003 № 14494, дорученням 
Віце-прем’єр-міністра України від 04.10.2004 № 29952/359/1-04, пос-
танови Кабінету міністрів України від 01.03.2006 № 229 «Про за-
твердження державної програми стандартизації на 2006-2010 роки» 
та постанови Кабінету міністрів України від 13.06.2007 № 815 «Про 
затвердження Національного плану розвитку галузі системи охоро-
ни здоров’я на період до 2010 року».

Першою галузевою розробкою медичних стандартів в системі 
охорони здоров’я були затверджені мОЗ України у 1998 році тимча-
сові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій діагнос-
тично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому і 
дитячому населенню у лікувально-профілактичних закладах Ук-
раїни. стандарти являли собою переліки діагностичних і лікуваль-
них процедур, із зазначенням термінів лікування і очікуваного ре-
зультату.

На сьогодні міністерством затверджено 69 клінічних прото-
колів лікування хворих. З них щодо надання медичної допомоги до-
рослому населенню – 36, та 33 клінічних протоколів щодо надання 
медичної допомоги дитячому населенню.

В поточному році затверджено 11 клінічних протоколів надан-
ня медичної допомоги в порівнянні з 2007 роком 13 (пов’язано з 
тим, що переважна кількість протоколів по нозологіям затвердже-
на). Крім того на опрацюванні в міністерстві знаходяться протоко-
ли надання медичної допомоги за спеціальностями: кардіоторакаль-
на хірургія, наркологія, отоларингологія, ендокринологія завершен-
ня роботи над якими планується до кінця 2008 року. В порівнянні з 
першими стандартами та протоколами надання медичної допомоги, 
що являли собою переліки діагностичних і лікувальних процедур, 
із зазначенням термінів лікування і очікуваного результату, на тепе-
рішній час клінічні протоколи містять наступні розділи: визначення 
захворювання; умови, в яких повинна надаватись медична допомо-
га; клініко-діагностична програма; лікувальна програма; характер 
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кінцевого очікуваного результату лікування; тривалість лікування; 
критерії якості лікування; можливі побічні дії та ускладнення; реко-
мендації щодо подальшого надання медичної допомоги та реабіліта-
ції; вимоги до дієтичних призначень та обмежень; вимоги до режиму 
праці, відпочинку.

Проте не зважаючи на проведені наради з головними позаштат-
ними спеціалістами мОЗ України, відсутні клінічні протоколи та 
стандарти надання медичної допомоги населенню зі спеціальнос-
тей: хірургія, гематологія, інфекційні хвороби, терапія, ортопедія та 
травматологія, геріатрія, лікувальна фізкультура і спортивна меди-
цина, лабораторна служба, ендоскопія. Повернуто на доопрацюван-
ня до профільних установ АмН України протоколи зі спеціальнос-
тей: дерматовенерологія і професійна патологія.

як показує міжнародний досвід, організація медичної допомо-
ги населенню на підставі використання клінічних протоколів обу-
мовлює ефективний механізм підвищення якості профілактичних і 
діагностично-лікувальних заходів за рахунок прискореного впровад-
ження нових досягнень у клінічну практику, сприяє раціональному 
використанню ресурсів галузі.

Протягом 2004-2006 рр. на запит міністерства охорони здоров’я 
впроваджувався проект Європейського союзу «Підтримка розвитку 
системи медичних стандартів», який мав на меті сприяння у ство-
ренні системи соціальних медичних стандартів та норматив галузі 
охорони здоров’я з метою переходу галузі на європейські стандарти 
якості надання медичних послуг. Зазначеним проектом були розроб-
лені медичні стандарти для 15-ти найпоширеніших в Україні за-
хворювань, серед яких, зокрема, гіпертонічна хвороба, хронічне об-
структивне захворювання легень, диспепсія, депресія, цистит, діа-
бет іі типу, гонортроз, лікування та профілактика варикозу нижніх 
кінцівок, карієс, інсульт, черепно-мозкова травма, глаукома, рак мо-
лочної залози, лікування варикозного комплексу нижніх кінцівок з 
трофічними виразками.

до виконання проекту були залучені українські і зарубіжні екс-
перти, зокрема фахівці з первинної та вторинної медико-санітарної 
допомоги, з питань доказової медицини та методології створення 
медичних стандартів, з правових та економічних питань у сфері охо-
рони здоров’я, з комп’ютерних технологій.
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Напрацьовані міжнародним проектом стандарти лягли в основу 
відповідних розділів клінічних протоколів зі спеціальностей: оф-
тальмологія, психіатрія, кардіологія.

Завдяки реалізації проекту працівники охорони здоров’я змогли 
набути нового досвіду та знань, включаючи можливості використан-
ня комп’ютерних технологій та медичного устаткування.

Результатом роботи проекту стало видання «Посібника для 
розробників клінічних рекомендацій/медичних стандартів», «Про-
грама Національного стратегічного планування розвитку системи 
медичних стандартів в Україні», «юридичні рекомендації з під-
тримки системи стандартизації надання медичної допомоги насе-
ленню», «Рекомендації з іт підтримки системи впровадження ме-
дичних стандартів», «Обчислення вартості медичного обслуговуван-
ня як підтримка визначення медичних стандартів».

Крім того, на виконання рішення апаратної наради від 16.11.07 
«Про стан розробки протоколів та стандартів лікування» Українсь-
ким інститутом стратегічних досліджень мОЗ України проведено 
експертну оцінку протоколів та стандартів лікування відповідно до 
міжнародної методики AGREE.

З метою забезпечення розвитку стандартизації надання медич-
ної допомоги необхідно:

– здійснювати розробку стандартів надання медичної допомоги 
з використанням даних доказової медицини та провести пере-
гляд діючих стандартів щодо їх відповідності вимогам доказо-
вої медицини;

– забезпечувати навчання розробників медичних стандартів 
та клінічних протоколів за усіма профілями лікарських спе-
ціальностей;

– стандарти надання медичної допомоги перед затвердженням 
апробувати в клінічних умовах;

– провести оновлення діючих стандартів, після затвердження 
яких пройшло понад 5 років;

– розпочати проведення моніторингу за впровадженням клініч-
них протоколів в діяльність лікувально-профілактичних за-
кладів.

Робота над розробкою клінічних протоколів та медичних стан-
дартів лікування хворих триває і знаходиться під постійним конт-
ролем міністерства.
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X. Санітарні та фітосанітарні заходи

З метою імплементації Угоди сОт щодо застосування санітар-
них і фітосанітарних заходів після вступу України до сОт Верхов-
ною Радою України прийнято Закон України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів».

В цілому в законах «Про безпечність та якість харчових продук-
тів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» щодо безпеки харчових продуктів враховані:

положення Директиви 89/397/ЄЕС щодо:
– принципів здійснення офіційного контролю за безпекою 

та якістю харчових продуктів. яких повинні дотримуватись 
служби контролю для забезпечення відповідності вимогам 
безпеки цих продуктів;

– проведення контролю на всіх стадіях виробництва, обробки, 
транспортування, зберігання, збуту, торгівлі харчовими про-
дуктами;

– видів контролю: поточний та у випадках підозри на невід-
повідність.

положення Директиви 92/46/ЄЕС щодо:
– санітарно-гігієнічних правил виробництва, зокрема молочних 

продуктів, призначених для споживання людьми; пакування 
молочної продукції

3) положення директиви 94/65/Єс щодо дотримання виробни-
ком гігієнічних норм при пакуванні, зберіганні та транспортуванні 
м’ясної продукції.

положення Директиви 93/43/ЄЕС щодо:
– загальних вимог до гігієни харчових продуктів та процедур 

перевірки відповідності цим вимогам;
– обов’язковості перевірки компетентними органами безпеч-

ності та якості харчових продуктів; видів контролю
положення Директиви 2000/13/ЄС (стосовно маркування, презен

тації та реклами)щодо:
– заборони введення в оману споживача при ознайомленні з ін-

формацією про харчовий продукт стосовно його характерис-
тики, властивостей, якості, кількості, терміну зберігання, по-
ходження;
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– переліку необхідної маркувальної інформації про загальну 
назву харчового продукту, номінальну кількість в установле-
них одиницях виміру (маси, об’єму), склад харчового продук-
ту, визначення терміну «маркування» тощо.

Законом України «Про безпечність та якість харчових продук-
тів» передбачено впровадження системи контролю безпечності хар-
чових продуктів (НАссР).

діяльність у напрямі адаптації законодавства продовжується.
З 2004 року Україна набула членства в Комісії фАО/ВООЗ Ко-

декс Аліментаріус. Кабінетом міністрів України на мОЗ покладено 
функції виконання зобов’язань щодо членства України в цій Комісії 
(постанова від 24.07.2003 р. № 1145 «Про внесення змін до переліку 
центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконан-
ня зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних 
організаціях»).

міністерством охорони здоров’я на даний час здійснюється 
аналіз обов’язкових вимог, які застосовуються до імпортованих/ек-
спортованих харчових продуктів, призначених для споживання лю-
диною з метою визначення ступеню їх відповідності міжнародним 
стандартам Комісії Кодексу Аліментаріус (ККА) та визначаються за-
ходи для їх подальшої гармонізації.

З цією метою створено та виконується програма гармонізації 
обов’язкових параметрів безпечності харчових продуктів, які засто-
совуються в Україні, з міжнародними стандартами. Протягом по-
точного року планується завершення порівняльного аналізу націо-
нальних вимог щодо безпеки харчових продуктів з стандартами Ко-
декс Аліментаріус. На підставі результатів порівняльного аналізу бу-
дуть розроблені пропозиції щодо гармонізації тих обов’язкових па-
раметрів безпеки, які повністю співпадають із стандартами Кодексу 
Аліментаріус, які визначають більший рівень захисту порівняно з 
вимогами України. Буде проведено аналіз розбіжностей та виробле-
но висновки щодо подальшої їх гармонізації. Зокрема здійснюється 
проведення порівняльного огляду параметрів безпечності щодо вміс-
ту залишків пестицидів, мікотоксинів в харчових продуктах.

Відповідно до статті 54 Закону України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів» та статті 40 Закону України «Про забез-
печення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 
прийнята постанова головного державного санітарного лікаря Ук-



Андрій Роханський

�0

раїни (19.05.08 № 11) «Про затвердження Порядку видачі санітарних 
сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для 
експорту».

для України є традиційним застосування санітарних вимог, які 
гарантують безпечність та високі споживчі характеристики харчових 
продуктів. Важливість для України цього процесу підтверджується 
значними зусиллями, що здійснюються з метою розробки і впро-
вадження національних нормативних документів, гармонізованих 
з міжнародними вимогами, а також модернізації лабораторної ба-
зи для забезпечення належного контролю за безпечністю харчових 
продуктів.

XI. Охорона здоров’я

Політика у сфері охорони здоров’я здійснюється відповідно до 
основних напрямків розвитку держави, евроінтеграційних процесів 
та на підставі Указу Президента України від 06.12.2005 № 1694/2005 
«Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони 
здоров’я», що визначає шляхи вирішення нагальних проблемних пи-
тань галузі, до яких, зокрема належать:

– недосконалість системи охорони здоров’я, пов’язана з проти-
річчями наявної нормативно-правової бази щодо порядку її 
утримання та фінансування, проблеми запровадження рин-
кових відносин;

– значне погіршення рівня здоров’я населення, високі темпи 
зростання ураженості патологічними станами та захворюван-
нями, накопичення хронічних інвалідизуючих захворювань, 
що потребують відповідних заходів соціального захисту, за-
безпечити які держава у повному обсязі не в змозі;

– поширення соціально зумовлених захворювань (Віл/сНід, 
туберкульоз), інфекцій, що передаються через кров, загроза 
виникнення глобального спалаху пташиного грипу;

– недостатня спрямованість діяльності галузі на профілактику;
– необхідність створення єдиного медичного простору для 

більш економного використання коштів;
– відтік кваліфікованих медичних кадрів (особливо середнього 

медичного персоналу) за кордон.
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З метою подолання цих проблем здійснюються структурні пере-
творення, які передбачають створення медичної системи, орієнто-
ваної на попередження захворювань, забезпечення епідеміологічної 
безпеки, зниження ризиків, пов’язаних із забрудненням та шкідли-
вим впливом довкілля і способом життя, забезпечення доступної та 
якісної медичної допомоги, удосконалення правових та створення 
нових економічних та організаційних засад надання медичних пос-
луг, соціальний захист медичних працівників.

Висловити впевненість, що Європейська стратегія боротьби з 
неінфекційними захворюваннями допоможе у розробці та здійснен-
ню відповідних національних програм щодо проведення активної 
цільової профілактичної роботи серед певних категорій і груп осіб 
з максимальним охопленням населення ефективними лікувально-
профілактичними заходами, спрямованими зокрема на зменшен-
ня фактора нерівності в охороні здоров’я, забезпеченню рівності 
прав громадян с різним соціально-економічним статусом щодо їх 
здоров’я, зміщення парадигми медичного обслуговування в сторону 
моделі надання медичної допомоги при хронічних захворюваннях.

Уряд країни визначив боротьбу зі сНІД державним пріоритетом в 
галузі охорони здоров’я і соціального розвитку.

Ріст захворюваності на сНід та висока смертність від нього 
обґрунтували необхідність впровадження в країні антиретровірусної 
терапії, яка розпочалась лише в 2000 році з незначної кількості па-
цієнтів в одній лікарні.

Розроблена система надання медичної допомоги хворим на сНід, 
держава взяла на себе забезпечення лікування, розпочала впроваджен-
ня замісної підтримуючої терапії, в тому числі метадоном, внаслідок 
чого наразі стабілізована захворюваність на сНід, втричі зменшена 
тенденція росту смертності від сНід. За даними світового досвіду, в 
результаті впровадження широкомасштабної антиретровірусної тера-
пії (АРт), спочатку зменшується смертність від захворювань, обумо-
влених сНідом, а потім захворюваність на сНід.

За неповні чотири роки внаслідок впровадження АРт в Україні 
вдалося знизити темпи приросту смертності від захворювань, обумо-
влених сНідом. В порівнянні з 2004 роком темп приросту кількості 
випадків смерті зменшився у понад 10 разів від 41,0% до 4,0%.
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Розроблено низку соціальних програм для профілактики Віл/
сНід в уразливих групах, що дозволило зменшити рівень інфіку-
вання серед молодих наркоманів.

Україна зробила великий крок у попередженні передачі Віл від 
матері до дитини, в чотири рази зменшено народження дітей з урод-
женою Віл-інфекцією.

Урядом України прийнято вже п’яту Національну програму за-
безпечення профілактики Віл-інфекції, допомоги та лікування Віл-
інфікованих і хворих на сНід на 2004-2008 роки.

для ефективної реалізації Національної програми розроблені та 
діють обласні програми, які спрямовані на здійснення профілак-
тичних, лікувально-діагностичних, психо-соціальних, інформацій-
но-освітніх заходів з урахуванням темпів та особливостей розвитку 
епідемії. фінансове забезпечення регіональних програм здійснюєть-
ся за рахунок місцевого бюджету та залучення коштів донорських 
організацій, в т.ч. міжнародних.

З метою розширення доступу та вдосконалення надання доб-
ровільного консультування і тестування на Віл-інфекцію в багать-
ох районах областей країни створено кабінети довіри, на базі яких 
можна отримати консультативні послуги та безоплатно конфіден-
ційно (або анонімно) пройти тестування на Віл-інфекцію.

Все більшого розвитку набуває такий важливий принцип, як за-
безпечення підтримки партнерських відносин між державою і пред-
ставниками різних громад, в т.ч. правозахисних організацій; осіб, 
які живуть з Віл-інфекцією; організацій, які надають підтримку та-
ким людям.

головною метою комплексу загальнодержавних заходів є ста-
білізація епідемічної ситуації в Україні, запобігання і зниження рів-
ня захворюваності на Віл/сНід та смертності від сНіду. Врахо-
вуючи масштабність проблеми та необхідність вирішення широко-
го спектра питань, пов’язаних з Віл/сНід, мОЗ України активно 
співпрацює в цьому напрямку з міжнародними партнерами: Всес-
вітньою організацією охорони здоров’я, агентствами системи ООН 
(юНейдс, ПРООН, юНісеф), міжнародним альянсом з Віл/
сНід, світовим банком, Європейською Комісією, агентствами між-
народного розвитку зарубіжних країн, іншими міжнародними ор-
ганізаціями.



Реформування державної системи охорони здоров’я

��

Незважаючи на всі зусилля державної влади, місцевого самов-
рядування, неурядових організацій і суспільства в цілому, ситуація 
з поширенням цієї хвороби в Україні залишається тривожною та 
складною.

стратегічні напрямки співробітництва з Єс в галузі охорони 
здоров’я визначаються в проекті нового базового договору між Ук-
раїною та Єс в розділі «громадське здоров’я», а саме:

– зміцнення системи охорони громадського здоров’я України та 
її потужностей, зокрема шляхом впровадження реформ, по-
дальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та 
навчання персоналу;

– попередження і контроль над інфекційними хворобами, та-
кими, наприклад, як Віл/сНід та туберкульоз, підвищення 
готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб та 
імплементація міжнародних медико-санітарних правил;

– попередження та контроль над неінфекційними хворобами 
шляхом обміну інформацією та кращими практиками, про-
пагування здорового способу життя, визначення основних де-
термінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я, та-
ких як матері і дитини, психічне здоров’я, алкогольна, нар-
котична та тютюнова залежність, включаючи імплементацію 
Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну;

– якість та безпечність субстанції людського походження, таких 
як кров, тканини та клітини;

– інформація та знання в галузі охорони здоров’я, враховуючи 
підхід «Охорона здоров’я у всіх політиках»;

– поступова інтеграція України в європейські мережі з охорони 
здоров’я;

– поступове наближення законодавства України до законодавс-
тва Єс у галузі охорони здоров’я, зокрема у сфері інфекцій-
них хвороб, служби крові, трансплантації тканин і клітин, а 
також тютюну.
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6. ПраВа ПациентоВ: наПраВлены они ПротиВ 
Врача, или соблюдать их В его интересах?��

Врачи удивляются, как при таком лечении 
больные еще живы. 
Больные удивляются, как при такой зарплате 
врачи еще живы.

Михаил Жванецкий

Права пациентов – это права любого человека, каждого из нас: 
ведь в те или иные периоды жизни пациентами становимся все мы. 
Увы, совершенно очевидным является то, что эта правовая сфера в 
Украине разработана и исполняется весьма слабо.

Однако ситуация начинает меняться. с начала 2008 года меж-
дународный фонд «Відродження» совместно с Всеукраинской Радой 
защиты прав и безопасности пациентов осуществляет коалицион-
ный проект по юридическому обеспечению и защите пациентских 
прав. его осуществление было начато в четырех пилотных регионах 
Украины – во львовской, луганской, Винницкой областях и в АР 
Крым. В 2009 г. к ним присоединяются еще две области: Херсонская 
и Харьковская.

чего же ждать врачам и другим медработникам от этого ожив-
ления правозащитного движения и повышения правовой подкован-
ности пациентов? скорее всего, реакция большинства из них будет 
крайне настороженная, а то отрицательная. и без того с пациен-
тами сладу нет! А теперь что: жалобы со всех сторон посыплют-
ся с новой силой? и попробуй от них защитись, если за спинами 
склочных пациентов будут стоять подкованные крючкотворы-ад-
вокаты!..

11 статья подготовлена евгением Новицким.
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На самом деле, врачам не нужно и нечего бояться – кроме, разве 
что, откровенных халтурщиков, которые лечить давно разучились и, 
кроме вреда, ничего больному принести не могут. Но вы ведь, чита-
тель, не из таких, правда?

так получилось исторически, что врачи и пациенты у нас как 
бы разделены границей, а то и баррикадой – и лечебный процесс 
нередко, вместо сотрудничества (каким он и должен быть) превра-
щается в противостояние. из-за несовершенства действующего зако-
нодательства и практики его применения незащищенными остаются 
как пациенты, так и сами медицинские работники.

Но ведь интересы пациента состоят не в том, чтобы «переиг-
рать» врача, обнаружить его слабое место или привлечь к ответс-
твенности!.. его интерес – в том, чтобы получить действенную ме-
дицинскую помощь, ощущая себя в процессе лечения максимально 
комфортно, испытывая к себе уважительное и справедливое отно-
шение с стороны медицинского персонала. и если он чувствует, что 
со стороны врача есть желание оказать ему именно такую помощь, 
то пациент готов сам создать комфортные условия врачу, чтобы тому 
было удобнее его лечить, и более того – готов, в свою очередь встать 
на позицию защиты прав врача.

мы глубоко убеждены: в интересах любого пациента – достиже-
ние партнерских отношений с врачами и медицинскими сестрами, 
сотрудничество с ними в ходе борьбы за свое здоровье. Задача пра-
возащитной деятельности в пациентской сфере – не противостоять 
врачам, а выступить в качестве их союзников, показать, что соблю-
дение прав пациентов выгодно, прежде всего, самим медработни-
кам, неотделимо от соблюдения, уважения и защиты их собствен-
ных прав. Одной из основных задач нашего проекта стоит вопрос о 
создании результативного диалога между врачом и пациентом.

Вот почему во главе региональных групп нашей программы сто-
ят не юристы, а либо врачи, либо пациенты-лидеры. Когда юрист 
видит, что тот или иной медработник нарушил букву закона, его 
профессиональное устремление – добиться наказания. Но цель па-
циента совершенно иная: вернуть врача в правовое поле. Ведь его 
руки и голова – это золотой фонд Украины; человек, умеющий ле-
чить болезни, необходим пациентам, и они не согласятся отказаться 
от него из-за той или иной оплошности.
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Какие же права будут защищать участники программы? Основ-
ных таких прав 14, они содержатся в европейской хартии прав па-
циентов.

Вы спросите: разумеется, в первую очередь это будет преслову-
тое право на бесплатное лечение?.. и ошибетесь. среди обращений, 
поступивших в течение уходящего года, жалобы, связанные с этим 
правом, далеко не на первом месте. да и относятся они к случа-
ям совсем уже наглого вымогательства. Поверьте, необходимость до-
стойной оплаты труда врача очевидна подавляющему большинству 
пациентов. Когда в ходе семинара, проходившего в рамках програм-
мы в Киеве, возникли дебаты по 49-й статье Конституции, участ-
ники-врачи были поражены тем, что представители общественных 
организаций и пациентских союзов вместе с ними высказывались о 
том, что пришло время эту статью изменить. К слову сказать, ког-
да такая законодательная инициатива поступит в Верховную Раду, 
очень важным при ее рассмотрении будут голоса не только меди-
цинской общественности, но и общественных организаций, защи-
щающих реальные права пациентов.

так друзья или противники врачу юридически подкованные па-
циенты?..

для многих может показаться неожиданным, что одним из ак-
туальнейших прав для нынешних пациентов является право на ин-
формацию. На всю полноту информации о диагнозе, методах и ре-
зультатах обследования и анализов, планируемых методах лечения, 
альтернативных возможностях, о ходе лечения, рисках, текущем со-
стоянии и прогнозах.

и снова: да это же сколько дополнительной головной боли для 
врачей! что, теперь каждому нужно объяснять, что, как и почему? 
да еще в такой форме, чтобы каждый это понял?.. Вот не было пе-
чали!..

Но опять-таки: не забывайте, что пациенты – ваши союзники 
и помощники. Объяснить каждому диагноз и методы лечения? Но 
ведь это можно сделать очень просто: взять с полки книжечку (с до-
ступно изложенным материалом, с картинками) и вручить ее боль-
ному. еще проще, чем сейчас! А выпустить такие книжки как раз и 
помогут общественные организации пациентов. Как это происходит 
сейчас в Украине, например, в детской онкологии, где доктора дав-
но и плодотворно сотрудничают с пациентами и волонтерами. там 
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таких книжек про различные диагнозы и способы лечения (вплоть 
до трансплантации стволовых клеток) много, для разных возрастов 
и уровня образования, вплоть до комиксов для малышей, которые 
еще сами читать не умеют.

ладно, с этим ясно. А вот подробное разъяснение хода лечения… 
Зачем это пациенту? что он в нем поймет? его задача – просто вы-
полнить назначение врача.

да, очень часто нами продолжает владеть старый стереотип: 
мол, врачи обязаны скрывать от пациента медицинскую информа-
цию, не имеют права выдавать ему на руки медицинскую карту, и 
т. д. давно уже, как требования закона изменились на прямо проти-
воположные, но предубеждение в умах сохранилось. Однако – кому 
от этого легче?

Приведу пример из практики одной из наших групп. К юристу-
консультанту программы пришла женщина с жалобой на недопусти-
мое обращение врача в детской больнице, где лежит ее дочка: он по-
вышает на нее голос, оскорбляет, угрожает лишением родительских 
прав, более того – звонил в школу, где учится девочка, и требовал, 
чтобы ее не допустили к занятиям, разгласив диагноз – что, вооб-
ще-то, является медицинской тайной. и диагноз-то какой-то непо-
нятный, но врач настаивает на операции; а она ни за что не хочет 
отдавать свою дочурку под нож!

Разумеется, прочитав диагноз, юрист тоже ничего в нем не по-
нял. и, если бы это был адвокат, работающий независимо от на-
шей программы, он составил бы иск против врача (как минимум, по 
двум статьям), подал бы его в суд – и, скорее всего, добился бы ус-
пеха, потому что врач, как бы там ни было, действительно нарушил 
законодательство. Но юрист, следуя программе, пригласил к учас-
тию в разговоре другого консультанта – профессионального врача. 
тот посмотрел выписку и в течение получаса во всех подробностях 
объяснил женщине, что на самом деле стоит за латинскими терми-
нами, что происходит сейчас в организме ее дочери и чем это грозит. 
Картинку нарисовал, чтобы было понятнее. Завершил словами: «Но, 
безусловно, выбор должны сделать Вы сами – ведь стопроцентных 
гарантий здесь никто дать не может». В результате женщина прямо с 
консультации отправилась мириться с лечащим доктором и догова-
риваться о сроках операции.
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А теперь зададимся одним вопросом. Очевидно, что и женщи-
не, и ребенку стало хуже от того, что лечащий врач не разъяснил им 
всего этого. Но кому стало от этого лучше? Врачу? с точностью до 
наоборот! Он «сберег» полчаса времени, не захотев тратить его по-
напрасну. Но после этого потратил гораздо больше времени и сил: 
раздражался, злился, выходил из себя (из самых прекрасных побуж-
дений, понимая, что девочку надо спасать); нарушал закон, звоня в 
школу – и снова тратил на это свое личное время; вечером, приходя 
с работы домой, приносил это раздражение в свою семью; возмож-
но, и сердце от этого болело, и желудок… так стоило ли всего этого 
следование отжившему стереотипу?..

итак, врачам не надо бояться правовой грамотности и актив-
ности пациентов. да, с чем-то им нужно будет немного перестро-
иться, процентов на 5 осложнить себе жизнь – но взамен получить 
облегчение ее на 30–40–50 процентов. Ведь пациент-союзник – на-
дежная опора и защита для доктора.
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7. обязанности ПациентоВ: 
сущестВуют ли они, и если да – то какие?��

Защита прав пациентов – практическое применение медицин-
ского права – в настоящее время получает в Украине все большее 
развитие. Этой задаче, актуальность которой вряд ли нужно дока-
зывать, посвящает свои усилия все большее число правозащитных 
общественных организаций. Второй год в стране реализуется (в на-
стоящее время – в шести регионах) коалиционный проект меж-
дународного фонда «Возрождение», направленный на защиту прав 
человека в сфере здравоохранения. Все больше адвокатов и юрис-
тов-консультантов специализируется в этой новой и перспективной 
правовой отрасли. В Киеве начата подготовка специалистов в облас-
ти медицинского права.

По мере развития медицинского права Украины и выделения 
его в отдельную отрасль становится очевидным, что права пациента 
и медицинского работника – не полярные, а взаимосвязанные вещи. 
Без соблюдения прав медиков невозможно соблюдение прав паци-
ентов, и наоборот.

В связи с этим возникает целый ряд специфических проблем и 
вопросов. Один из таких вопросов связан с попыткой сформулиро-
вать, помимо пациентских прав, также и обязанности пациента.

В данной статье мы рассмотрим вопрос об обязанностях паци-
ентов в двойном аспекте: выявляя обязанности, закрепленные ны-
нешним законодательством Украины, и оценивая их с точки зрения 
соответствия или противоречия другим положениям действующего 
законодательства.

12 статья подготовлена евгением Новицким (социальный работник, правозащит-
ник), Аленой Романовой (юрист-консультант), лесей фроловой (врач службы 
скорой помощи).
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Как отмечает один из ведущих украинских специалистов в об-
ласти медицинского права ирина сенюта (львов), вопрос обязан-
ностей пациентов и необходимости их четкой законодательной рег-
ламентации является одним из наиболее дискуссионных в медицин-
ском праве, весьма актуальным, и вместе с тем – достаточно про-
блемным [1].

с одной стороны, ситуация представляется, вроде бы, очевид-
ной. мы привыкли воспринимать в качестве утверждения мысль о 
том, что любые права неразрывно связаны с обязанностями и влекут 
их за собой. А следовательно, если пациент заявляет о собственных 
правах, он должен понимать, что ему следует брать на себя и опре-
деленные обязанности.

Однако данная позиция вызывает серьезные возражения. Отно-
шения между врачом (лечебным учреждением) и пациентом – это 
не что иное, как отношения между поставщиком услуг и их пот-
ребителем. Возможно ли ограничить действия потребителя обязан-
ностями, не закрепленными в договоре предоставления-получения 
услуг (заключенном в той или иной форме – в явном виде или по 
умолчанию)? и возможно ли вообще выделить какие-либо особые 
обязанности пациента, отличные от общих обязанностей, регламен-
тированных другими разделами законодательства?

Важно понимать, что обязанность – это юридический термин. 
юридическая обязанность человека – это закрепленная в законода-
тельстве и гарантированная государством необходимость определен-
ного поведения человека, которая направлена на обеспечение прав и 
охраняемых интересов других лиц[2]. иными словами, обязанностью 
является такая предписанная норма поведения, нарушение которой 
влечет за собой юридические последствия для нарушителя.

исходя из приведенного определения, можно прийти к выводу, 
что специфические обязанности у пациента (как потребителя меди-
цинских услуг), связанные с состоянием его здоровья и с процессом 
взаимоотношения с субъектами медицинской деятельности (врача-
ми и медицинскими учреждениями), действительно, существуют. 
Но они могут относиться лишь к тем ситуациям, в которых ущем-
ляются законные интересы других лиц, и ограничены этими рамка-
ми. При этом никто и ни при каких обстоятельствах не может обязать 
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гражданина Украины потреблять те услуги, которые он не считает для 
себя нужным.

Это уточнение представляется крайне важным – поскольку в 
качестве первой (и наибольшей) обязанности пациента обычно пред-
лагается обязанность соблюдения пациентом медицинских назначений и 
предписаний врача. В качестве юридического основания для такой 
обязанности обычно ссылаются на часть 2 статьи 34 Основ законо-
дательства Украины о здравоохранении. Однако нетрудно убедиться, 
что в этой части речь идет о праве врача, а о каких бы то ни было 
обязанностях пациента не сказано ни слова:

Врач имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, 
если последний не выполняет медицинских предписаний или правил 
внутреннего распорядка учреждения здравоохранения, при условии, 
что это не будет угрожать жизни больного и здоровью населения. 
Врач не несет ответственности за здоровье больного в случае отка-
за последнего от медицинских предписаний или нарушения пациентом 
установленного для него режима.

давайте представим, что данная обязанность пациента все же 
закреплена законодательно и ее нарушение влечет за собой юриди-
ческую ответственность пациента. мы немедленно сталкиваемся со 
множеством неразрешимых коллизий.

если два врача, к которым обратился больной, прописали ему 
совершенно различные способы лечения и набор медикаментов? Оз-
начает ли это, что в такой ситуации пациент неизбежно становится 
нарушителем закона (ведь исполняя назначения одного врача, он ав-
томатически нарушает назначения другого)? или пациент лишается 
права (гарантированного законодательно и базирующегося на гло-
бальных правах человека) на выбор врача и лечебного учреждения 
и оказывается «приписанным» к тому медицинскому работнику, к 
которому обратился первым?..

далее: в какой форме должно быть сформулировано назначение, 
чтобы быть законным основанием для юридического преследования 
пациента, его нарушившего? Записанным на специальном бланке? 
сопровождающимся подписью пациента на согласие с указанными 
в бланке назначениями? и как при этом контролировать: достаточно 
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ли полно и доступно был проинформирован пациент о своем забо-
левании, состоянии, прогнозах и методах лечения?

следующий момент: если пациент уже начал исполнять пред-
писания врача, и обнаруживает, что они приносят ему вред – будет 
ли самовольное прекращение лечения иметь для него юридические 
последствия (штраф, административное взыскание, тюремное за-
ключение и т. д.)? и как быть в ситуации, когда назначение врача 
неприемлемо для пациента? Например, если врач выписывает на-
значение на аборт женщине, которая никогда на то не согласится по 
моральным или религиозным мотивам? или назначение перелива-
ния крови «свидетелю иеговы», который, исходя из своих религиоз-
ных взглядов, предпочтет юридическое преследование и даже смерть 
этой медицинской манипуляции?

Наконец: можем ли мы законодательно закрепить утверждение, 
что «современная медицина всегда и во всем права» – и этим поста-
вить пациента в полную зависимость от признанных на сегодняш-
ний день методов лечения? и если завтра очередной причудливый 
изгиб общественного сознания приведет к появлению в поликлини-
ках и больницах, скажем, «врачей-оккультологов», творящих закли-
нания и «чистящих карму» – данная обязанность заставит нас идти 
к ним и следовать их назначениям под угрозой наказания?

становится очевидным, что, будучи юридически закрепленной, 
данная обязанность, по сути, приведет к катастрофическому всплес-
ку самолечения в результате массового отказа пациентов от обраще-
ния к официальной медицине, поскольку факт такого обращения 
лишит их свободы выбора методов лечения и сделает юридически 
зависимыми от воли врача. О нарушении всех глобальных прав че-
ловека в этой ситуации и говорить не приходится…

Каким же образом законодательство защищает безопасность ме-
дицинского работника, если пациент сначала откажется от назна-
ченного лечения, а затем обвинит врача в том, что тот не оказал ему 
должную помощь? так, как это и изложено в приведенной выше час-
ти 2 статьи 34 Основ законодательства Украины о здравоохранении: 
оговаривая право врача и четко очерчивая сферу его юридической 
ответственности.

именно четким распределением сфер ответственности достига-
ется решение данной задачи. Поскольку пациент доверяет врачу свое 
здоровье, ответственность медицинского работника перед пациентом 
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является юридической и совпадает с его юридическими обязаннос-
тями. При этом отношения «врач (медицинское учреждение) – паци-
ент» регламентированы рядом законодательно оговоренных обстоя-
тельств (одно из них – исполнение врачебных назначений). В случае 
несоблюдения этих условий (которое должно быть зафиксировано 
документально) ответственность с субъекта медицинской деятель-
ности снимается и становится ответственностью самого пациента. 
Но поскольку речь идет о его собственном здоровье, ответственность 
эта утрачивает юридических характер и становится моральной.

таким образом, мы вводим в предлагаемую нам модель «пра-
ва – обязанности» третий элемент: понятие ответственности, кото-
рая может быть как юридической, так и моральной.

тем не менее, в данном случае можно сформулировать обязан-
ность пациента по отношению к врачу: при обращении пациента к 
врачу и/или в медицинское учреждение он обязан, в случае несогла-
сия с назначениями и отказа от их исполнения, письменно подтвер-
дить свой отказ. Этим пациент обязывается принять на себя ответс-
твенность за свое здоровье и подтвердить тот факт, что освобожда-
ет от этой ответственности медработника/медучреждение. При этом 
свобода выбора – принять или отвергнуть назначенное лечение – за 
ним сохраняется во всей полноте.

данная обязанность, насколько нам известно, в настоящее вре-
мя не закреплена в украинском законодательстве в четком виде. Од-
нако ее введение было бы резонным и оправданным.

* * *

Рассмотрим, какие еще обязанности предлагается современным 
юридическим сообществом признать за пациентом.

сборник, указанный в примечании 1 к данной статье, выделяет 
три группы обязанностей пациентов:

I. Общие обязанности физических лиц в области здравоохранения.
II. Основные специальные обязанности пациентов.
III. Особые специальные обязанности пациентов.

К первой группе отнесены три обязанности, предусмотренные 
тремя частями статьи 10 Основ законодательства Украины о здра-
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воохранении и подкрепленные другими законодательными актами. 
Казалось бы: если данные обязанности непосредственно прописаны 
в тексте Закона – они являются действующими, и повод для дискус-
сии отсутствует. Однако посмотрим внимательно на формулировки 
этих трех обязанностей.

Обязанность заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вре-
дить здоровью других граждан.

Первая часть этой формулировки носит, по сути, декларатив-
ный характе р. действительно, на практике очень трудно предста-
вить себе ситуацию, в которой врач или кто бы то ни было смог бы 
доказать (при правильно выстроенной защите со стороны ответчи-
ка), что пациент не проявляет заботу о своем здоровье. Поскольку 
любое назначенное лечение имеет побочное воздействие, о котором 
врач обязан известить пациента, у последнего всегда имеется аргу-
мент: его нежелание прибегать к лечению обусловлена именно забо-
той о здоровье, и он лучше знает, что пойдет на пользу его здоровью, 
а что причинит ему вред. Поэтому данная обязанность, если и может 
быть вменена, то разве что в случае полного безразличия (в резуль-
тате социальной «запущенности») человека к своему здоровью.

Более того: попытка закрепить данное требование в качестве 
юридической обязанности пациента находится в противоречии со 
статьей 43 тех же Основ законодательства Украины о здравоохране-
нии, предусматривающей необходимость (т. е. обязательность) полу-
чения согласия от объективно информированного дееспособного па-
циента для применения любых методов диагностики, профилактики 
и лечения. Эта статья полностью соответствует одному из прав, про-
возглашаемых европейской хартией прав пациента – праву на со-
гласие, предусматривающему право отказаться от лечения либо ме-
дицинского вмешательства, а также изменить свое первоначальное 
решение в процессе лечения, отказавшись его продолжать.

ситуация с заботой о здоровье детей или других лиц, находя-
щихся под опекой, представляется более неоднозначной, поскольку 
ответственность опекуна за своих подопечных гораздо очевидней и 
отчетливей регламентирована законом, нежели ответственность за 
состояние собственного здоровья[3]. Однако в этом случае ситуация 
выходит за рамки медицинского права и ничем не отличается от 
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обязанностей опекунов или родителей проявлять заботу об опекае-
мых в других, немедицинских областях.

точно также не относится к области медицинского права и тре-
бование второй части рассматриваемой нами формулировки: «…не-
вредить здоровью других граждан». Очевидно, что такой вред может 
быть нанесен множеством способов – например, ударом кулака в 
ходе ссоры; такая ситуация ничем принципиально не отличается 
от сознательного отказа давать лекарства человеку, который в них 
нуждается. Обе эти ситуации имеют отношение к уголовному, а не к 
медицинскому праву – и не могут быть отнесены к области обязан-
ностей пациента.

Обязанность в предусмотренных законодательством случаях прохо-
дить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

данная обязанность в общем виде подтверждается также частью 
4 статьи 286 гражданского кодекса Украины (относительно профи-
лактических медосмотров) и статьей 12 Закона Украины «О защите 
населения от инфекционных болезней» (относительно профилакти-
ческих прививок); свою конкретизацию она получает в статьях 30 
и 31 Основ законодательства Украины о здравоохранении, Кален-
даре профилактических прививок в Украине, утвержденном При-
казом мОЗ Украины № 48 от 03.02.2006 («О порядке проведения 
профилактических прививок в Украине и контроль за качеством и 
учетом медицинских иммунобиологических препаратов»), а также в 
Порядке проведения медицинских осмотров работников определен-
ных категорий (утвержден Приказом мОЗ Украины от 21.05.2007) и 
Порядке проведения медицинского осмотра и медицинского обсле-
дования лиц, которые злоупотребляют наркотическими средствами 
или психотропными веществами (утвержден Приказом мОЗ Укра-
ины от 16.06.1998).

В данном случае мы имеем дело с несомненной обязанностью, 
которая, во-первых, относится непосредственно к сфере медицин-
ского права (говорит об обязанностях граждан, рассматривая их в 
качестве пациентов), во-вторых, закреплена в законодательстве пос-
ледовательно и непротиворечиво, в-третьих, соответствует правам и 
свободам человека.
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Обратим внимание, что данная формулировка не противоречит 
праву пациента на отказ от проведения медицинских манипуляций: 
данная обязанность предусмотрена для строго определенных усло-
вий или обстоятельств. статьи 30 и 31 Основ законодательства Укра-
ины о здравоохранении отмечают три типа таких условий:

а) заболевание гражданина отдельными наиболее опасными ин-
фекционными заболеваниями;

б) в случаи угрозы возникновения или распространения эпиде-
мических заболеваний (т. е. в условиях введения карантина);

в) для несовершеннолетних, беременных женщин, работников 
предприятий, учреждений и организаций с вредными и опас-
ными условиями труда, военнослужащих и лиц, профессио-
нальная или иная деятельность которых связана с обслужи-
ванием населения или повышенной опасностью для окружа-
ющих.

то есть, речь идет либо об экстремальных ситуациях, связан-
ных с опасностью для здоровья окружающих, либо о ряде профес-
сий, которые также в силу своей специфики могут представлять 
опасность для окружающих или для самого гражданина в случае 
наличия у него тех или иных заболеваний. В последнем случае про-
хождение медосмотра является частью квалификационных требо-
ваний.

Наиболее дискутируемым в данном случае является вопрос об 
обязательности прививок в перечисленных выше случаях. (Вопрос 
о юридическом статусе вакцинации согласно украинскому законо-
дательству мы рассматриваем в отдельной статье). В силу того, что 
речь идет о реальных степенях риска для окружающих, законодатель 
имеет основания возложить на граждан при данных конкретных ус-
ловиях проведение в обязательном порядке тех медицинских проце-
дур, которые признаны на сегодняшний день официальной медици-
ной действенными и полезными.

В то же время заметим, что Календарь профилактических при-
вивок в Украине, говоря о прививках, которые проводятся на терри-
ториях с повышенным риском инфицирования и по эпидемиологи-
ческим показаниям (раздел 3), не называет их обязательными, а при-
вивки, сопоставляемые с теми или иными профессиями во всех про-
чих ситуациях (раздел 4), относит к числу рекомендованных, вступая 
этим в определенное противоречие со статьей 12 Закона «О защите 
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населения от инфекционных болезней». Более того: 16 мая 2008 г. пер-
вый заместитель министра охраны здоровья, главный государствен-
ный санитарный врач Украины Николай Проданчук разъяснил, что 
обязательность вакцинации, предусматриваемая законодательством 
в тех или иных обстоятельствах, касается лишь государства, которое 
должно обязательно обеспечить доступ всех граждан к прививкам; 
граждане же имеют право добровольно их получить[4]. Это позволя-
ет задаться вопросом: предусмотрены ли законодательством вообще 
случаи, в которых пациент обязан делать прививки?

Обязанность оказывать неотложную помощь другим гражданам, на-
ходящимся в угрожающем для их жизни и здоровья состоянии.

Здесь нам будет достаточно отметить, что данная обязанность не 
рассматривает граждан, на которых она возлагается, в качестве па-
циентов – а, следовательно, находится вне сферы рассматриваемой 
нами проблемы[5].

Посмотрим теперь, какие обязанности пациентов можно отнес-
ти к основным специальным.

Обязанность исполнять медицинские назначения.

Выше мы уже разобрали данную формулировку и пришли к вы-
воду, что данная обязанность, во-первых, не сформулирована зако-
нодательно, и, во-вторых, противоречит основным правам человека.

Обязанность исполнять правила внутреннего распорядка учреждения 
охраны здоровья.

Эта обязанность со всей очевидностью проистекает из договор-
ного характера отношений, в которые вступают пациент и лечебное 
учреждение. Пациент свободен согласиться или отказаться от лече-
ния в данном медицинском учреждении, он имеет право на выбор 
такого учреждения – но, по собственному согласию вступив в отно-
шения с тем или иным учреждением, он принимает на себя обязан-
ность следовать установленным в нем правилам (разумеется, при их 
соответствии требованиям закона)[6].
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Обязанность в неотложных случаях, когда существует реальная угро-
за жизни, получать медицинскую помощь без своего согласия или согла-
сия законного представителя.

Несмотря на несколько парадоксальную формулировку «обязан
ность… получать помощь», данная формулировка имеет серьезные 
резоны для того, чтобы быть закрепленной законодательно. Заме-
тим, что в качестве критерия здесь указано не размытое понятие 
«угроза здоровью», а гораздо боле узкое и конкретное «реальная уг-
роза жизни». данная обязанность дает врачу возможность попробо-
вать спасти жизнь пациента в ситуации, когда, с медицинской точки 
зрения, «хуже уже не будет»[7]. Получению в такой ситуации согла-
сия пациента может препятствовать как катастрофическая нехватка 
времени, так и состояние аффекта у пациента (шок в результате по-
лученной травмы, стресс человека, пытавшегося покончить с собой, 
и т. д.). и в подавляющем большинстве случаев такое медицинское 
вмешательство на практике приводит к положительным результатам 
и «задним числом» получает одобрение пациента.

Вместе с тем, открытым остается вопрос о возможности созна-
тельного отказа пациента, даже находящегося в крайне тяжелом со-
стоянии, от медицинской помощи по религиозным или моральным 
соображениям.

Однако необходимо заметить, что данная обязанность не имеет 
четкой формулировки в украинском законодательстве. часть 2 статьи 
43 Основ законодательства Украины о здравоохранении и часть 5 ста-
тьи 284 гражданского кодекса Украины говорят о том, что в указан-
ных неотложных случаях согласие больного или его законных пред-
ставителей на медицинское вмешательство не требуется и медицинс-
кая помощь оказывается без такого согласия. данные формулировки 
оставляют возможность противоположных толкований. Включаются 
ли сюда случаи, когда пациент четко и недвусмысленно выражает 
свой отказ от лечения (его право на это закреплено тем же самыми 
статьями – частью 3 статьи 43 Основ и частью 4 статьи 284 граждан-
ского кодекса)? или сюда подпадают только случаи, когда пациент 
просто не формулирует, по какой бы то ни было причине, свое согла-
сие, но и не настаивает на отказе от медицинской помощи?

таким образом, данная обязанность нуждается в дальнейшей 
проработке и в отчетливой юридической формулировке.
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Обязанность проявлять уважение к профессиональной чести и досто-
инству медицинского работника.

данная обязанность вытекает из пункта «п» статьи 77 Основ 
законодательства Украины о здравоохранении, который говорит о 
праве медицинских и фармацевтических работников на судебную 
защиту своей профессиональной чести и достоинства. В принципе, 
данный пункт указывает на такую обязанность весьма определенно, 
хотя она, как и предыдущая, не прописана в законодательстве не-
посредственно.

Наконец, к особым специальным обязанностям пациентов относят-
ся обязанности, которыми закон наделяет некоторые категории пациен
тов, заболевания которых способны представлять угрозу для окружающих. 
сюда относятся: Вич-инфицированные и больные сПидом, больные 
туберкулезом, инфекционными заболеваниями (включая передающие-
ся половым путем), а также являющиеся бактерионосителями.

данные специфические обязанности достаточно детально сфор-
мулированы в соответствующих законодательных актах, и вопросов 
по их поводу не возникает. Перечень данных обязанностей приво-
дится в приложении к данной статье.

* * *

итак, мы считаем, что законодательство Украины предусматри-
вает следующие обязанности пациентов.

1. Обязанность в предусмотренных законодательными актами слу-
чаях проходить профилактические медицинские осмотры (воп-
рос об обязанности делать прививки остается открытым).

2. Обязанность исполнять законные правила внутреннего распо-
рядка медицинского учреждения, в котором пациент изъявил 
желание или согласился проходить обследование и получать ме-
дицинскую помощь.

3. Обязанность, при обращении к врачу и/или в медицинское уч-
реждение, в случае несогласия с назначениями и отказа от их 
исполнения письменно подтвердить свой отказ.

4. Обязанность проявлять уважение к профессиональной чести и 
достоинству медицинского работника.
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5. Особые обязанности для некоторых категорий пациентов, чьи 
заболевания способны представлять угрозу для окружающих.

Относительно еще одной обязанности – в неотложных случаях, 
когда существует реальная угроза жизни, получать медицинскую помощь 
без своего согласия или согласия законного представителя – существует 
необходимость ее дополнительной проработки (в частности, относи-
тельно возможности сознательного отказа пациента, находящегося в 
крайне тяжелом состоянии, от медицинской помощи по религиозным 
или моральным соображениям) и недвусмысленного законодательно-
го закрепления, которого на сегодняшний день не существует.

* * *

Нередко практикующие врачи высказывают мнение: многие па-
циенты используют свои права во вред себе и доставляют сложности 
медицинским работникам и учреждениям. Поэтому, по их мнению, 
не следует широко информировать пациентов об имеющихся у них 
правах, а также необходимо закрепить за пациентом значительно 
больше обязанностей.

Однако, как мы уже отмечали, в правовом государстве регулиро-
вание ответственности в той иной сфере достигается не увеличением 
числа обязанностей, а четким разграничением сфер ответственнос-
ти – как юридической, так и моральной. и ответ на вопрос, в какую 
сторону должно развиваться в Украине право в целом и медицин-
ское право в частности, зависит от того, какое общество мы хотим 
построить, чтобы в нем жить: тоталитарное или ответственное.

приМечания

1. см. сборник материалов Всеукраинского семинара-тренинга 
«Программа правового просвещения в отрасли медицинского 
права» (чернигов, 14–15 ноября 2008 г.), стр. 79–81. именно 
на формулировки, приводимые в этом сборнике, мы будем 
опираться в настоящей статье.

2. Указанный сборник, стр. 82: «юридическая обязанность чело-
века в сфере здравоохранения – это закрепленная в законода-
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тельстве и гарантированная государством необходимость опре-
деленного поведения человека, которая направлена на обеспе-
чение прав и охраняемых интересов других лиц и/или способс-
твует сбережению, укреплению, развитию и, в случае наруше-
ния, возобновлению максимально достижимого уровня физи-
ческого и психического состояния собственного организма».

3. Вместе с тем, необходимо отметить, что те же «свидетели 
иеговы», которые уже упоминались выше, в последнее вре-
мя стали гораздо лучше ориентироваться в законодательстве. 
так, при отказе от переливания крови своему ребенку они 
теперь чаще не ссылаются на свои религиозные взгляды, а 
заявляют о вреде, который приносит организму введение до-
норской крови и требуют использования альтернативных (ис-
кусственных) препаратов – перфторана и проч.

4. http://rus.newsru.ua/ukraine/16may2008/dobrovilna.html
5. Разумеется, это не снижает важности данной обязанности, ко-

торая требует массового и полноценного (а не для проформы) 
обучения школьников и взрослых способам оказания первой 
помощи в неотложных ситуациях. сюда относится и обучение 
умению распознавать ситуации, в которых те или иные виды 
помощи необходимы или же, наоборот, неприменимы.

6. К числу таких правил относится, в частности, право больниц 
и других медицинских учреждений, имеющих статус клини-
ческих, включать в консилиумы по осмотру пациентов сту-
дентов-медиков. Как показывает практика, данное право ма-
ло известно гражданам, в результате чего данные ситуации 
нередко вызывают у них реакцию протеста.

7.  именно такое состояние пациента во многом снимает в дан-
ных ситуациях рассматриваемый выше вопрос о степени совер-
шенства признанных на сегодняшний день методов лечения.

п р и л о ж е н и е : 
О с О б ы е  О б я з а н н О с т и , 
к О т О р ы м и  н а д е л е н ы  н е к О т О р ы е  к а т е г О р и и  п а ц и е н т О в

ВИЧ-инфицированные и больные сПИДом обязаны:
1) употреблять средства для предотвращения распространения 

Вич-инфекции, предложенные учреждениями здравоохранения;



Евгений Новицкий

���

2) уведомить лиц, у которых были с ними половые контакты до вы-
явления факта инфицированности, про возможность их заражения;

3) отказаться от донорства крови, ее компонентов, других био-
логических веществ, клеток, органов и тканей для использования их 
в медицинской практике.

(Статья 15 Закона Украины «О предотвращении заболевания син
дромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защи
те населения»).

Больные туберкулезом обязаны:
1) придерживаться режима лечения;
2) использовать назначения врача противотуберкулезного уч-

реждения;
3) проходить в установленные сроки необходимые медицинские 

осмотры и обследования;
4) придерживаться требований санитарно-гигиенических и са-

нитарно-противоэпидемиологических правил и норм в лечебно-про-
филактических учреждениях, на работе, в быту и т.д.

(Статья 13 Закона Украины «О борьбе с заболеваниями туберку
лезом»).

Лица, болеющие инфекционными заболеваниями или являющиеся 
бактерионосителями, обязаны:

а) использовать рекомендованные медицинскими работниками 
средства для предотвращения распространения инфекционных за-
болеваний;

б) выполнять требования и рекомендации медицинских работ-
ников относительно порядка и условий лечения, придерживаться ре-
жима работы учреждений здравоохранения и научных учреждений, 
в которых они лечатся;

в) проходить в установленные сроки необходимые медицинские 
осмотры и обследования.

(Статья 30 Закона Украины «О защите населения от инфекцион
ных заболеванпий»).

Лица, которые больны инфекционными заболеваниями, передаю-
щимися половым путем:

а) подлежат обязательному лечению (по их желанию – анонимно).
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(Статья 26 Закона Украины «О защите населения от инфекцион
ных заболеванпий»).

Сборник Материалов Всеукраинского семинаратренинга «Про
грамма правового просвещения в отрасли медицинского права» (Черни
гов, 14–15 ноября 2008 г.), стр. 84.

итак, врачам не надо бояться правовой грамотности и актив-
ности пациентов. да, в чем-то им нужно будет немного перестро-
иться, процентов на 5 осложнить себе жизнь – но взамен получить 
облегчение ее на 30–40–50 процентов. Ведь пациент-союзник – на-
дежная опора и защита для доктора.
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8. досВід роботи ПраВозахисних організацій 
щодо захисту та медіації ПраВ ПацієнтіВ

результати соціологічного опитування 

паціЄнтів та роботи телефонної гарячої лінії 

(М. лугансьК)13

Притаманною рисою для правового демократичного суспільства 
є захист прав і свободи людини, а одним з пріоритетів соціальної 
політики – поліпшення суспільного здоров’я, як провідного чинни-
ка національної безпеки.

саме під таким кутом зору доцільно розглядати питання забез-
печення права людини на охорону здоров’я, як всеосяжного права на 
реалізацію її вітальної потреби.

Втім, незважаючи на актуальність означеної проблеми, мало-
дослідженою і організаційно-методологічно недостатньо опрацьова-
ною доки що залишається тема формування медико-правової куль-
тури серед пацієнтів та серед медичних працівників.

У зв’язку з цим метою дослідження стало наукове обґрунтуван-
ня програми формування медико-правового світогляду серед па-
цієнтів та медичного персоналу як необхідної передумови забезпе-
чення прав пацієнта на отримання доступної та ефективної медич-
ної допомоги.

З огляду на це в процесі дослідження передбачено було вирі-
шити наступні завдання, а саме: а) вивчити думку пацієнтів щодо 
існуючого рівня організації медичної допомоги; б) оцінити ступінь 
правової обізнаності пацієнтів в питаннях їх медичного забезпечен-
ня; в) визначити рівень готовності пацієнтів підвищувати свій меди-
ко-правовий світогляд.

13 матеріали надані Олегом Перетякою.
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В якості основних методів дослідження обрано метод соціоло-
гічного опитування та інтерв’ю, математико-статистичний аналіз 
отриманих матеріалів, системний підхід та моделювання вірогід-
ності зміни соціальної поведінки пацієнтів у разі підвищення їх ме-
дико-правового світогляду.

стратегія адаптації вітчизняних законодавчих норм до правових 
стандартів Європейського союзу в частині забезпечення прав люди-
ни і основоположних свобод, ставлять якісно нові завдання стосов-
но утворення на теренах України відповідних суспільних інститу-
цій, покликаних всебічно сприяти даним інтеграційним процесам. 
Наочним прикладом тому є ініціатива Всеукраїнської ради захисту 
прав та безпеки пацієнтів про створення мережі пацієнтів-лідерів та 
незалежної експертної групи з впровадження програми «Пацієнти за 
безпеку пацієнтів».

Завдяки підтримці міжнародного фонду «Відродження» при 
луганському обласному благодійному фонді ім. ю. Єненко відкрито 
департамент захисту прав пацієнтів. Основними напрямками його 
роботи є консультативно-правова допомога та правозахисна діяль-
ність серед пацієнтів. Останні мають можливість без будь-яких пе-
решкод звернутися по допомогу безпосередньо або через телефон-
ний зв’язок «гарячої лінії».

У межах означеного проекту соціологічному обстеженню піддано 
300 пацієнтів – мешканців луганської області. серед них 52,6±2,9% 
мали середню і 47,4±2,9% – вищу освіту. В залежності від віку рес-
понденти розподілялися наступним чином: 20-39 років – 38,0%, 40-
59 років – 39,7%, 60 років і старші – 21,3%.

У процесі звернень за медичною допомогою 52,7% пацієнтів бу-
ли проінформовані відносно попереднього діагнозу свого захворю-
вання.

Переважна більшість (60,6%) опитуваних вважають, що вони зна-
ють свої права як «пацієнти» і 42,2% наголосили на тому, що їх права 
забезпечуються належним чином з боку медичних працівників.

На питання «Куди Ви будете звертатися у разі порушення Ва-
ших прав?» 69,4% респондентів відповіли, що вони не збираються 
взагалі куди-небудь звертатися, а серед тих, хто може звернутися для 
відновлення своїх порушених прав, – 42,4% обстежених відзначили, 
що імовірніше за все вони звернуться з цього приводу до головно-
го управління охорони здоров’я, 22,8% – швидше за все побажають 
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звернутися до недержавних правозахисних організацій, 13,0% – до 
суду або до головного управління праці та соціального захисту, до 
інших варіантів захисту власних прав зможуть прибігти 8,8% па-
цієнтів. У переважній більшості – це звернення до головного лікаря 
медичного закладу та до міністерства охорони здоров’я.

серед обстежених 38,0% підкреслили, що вони відчувають ре-
альну потребу у допомозі лікаря-правозахисника та юриста, тоді як 
62,0% – не мають такого бажання.

Певну стурбованість у 38,6% пацієнтів викликає поширена 
практика добродійно-примусової системи щодо благодійних внесків, 
котра існує майже в усіх комунальних медичних закладах. для про-
тидії фінансовим зловживанням та запобіганню незаконних грошо-
вих обігів в системі охорони здоров’я, пацієнти у своїх пропозиціях 
висловили побажання, щоб дані грошові внески проводилися тільки 
через касовий апарат, – що на їх думку, є більш прозорим, але все 
одно недосконалим методом боротьби з корупцією, а з іншого боку, 
більшість опитаних схиляються до того, щоб законодавчо чітко бу-
ли розмежовані види платної та безоплатної медичної допомоги, що 
внесло б конкретну ясність у дане питання.

щодо інших побажань, то вони розподілялися наступним чи-
ном: 30,0% респондентів вважають за необхідне мати більш повну 
інформацію про свої права як пацієнти; 9,0% – переконанні в тому, 
що лише при достатньому фінансуванні медичної галузі та належно-
му рівні оплати праці медичних працівників, з’являться реальні пе-
редумови для якомога повного забезпечення прав пацієнтів; 8,6% – 
висловили бажання, щоб суттєво були розширені можливості для 
пацієнтів на вільний вибір лікаря та медичного закладу, оскільки 
саме в цьому вони вбачають найбільший «корінь зла»; 6,6% – вважа-
ють, що перехід до страхової медицини суттєво розв’яже проблему 
забезпечення прав пацієнта; 6,3% – пацієнтів ототожнюють право 
на отримання медичної допомоги з людяним та ввічливим відно-
шенням з боку медичних працівників.

Значна частина опитуваних, котрі наголосили на порушенні 
етико-деонтологічних норм як найбільш вразливого та шкідливого 
явища у відносинах поміж пацієнтом та медичним персоналом, вва-
жають, що основною причиною цього є низький рівень кваліфікації 
у медичних працівників, котрі нехтують даними нормами.
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З цього приводу пролунали пропозиції від певної частини па-
цієнтів щодо посилення більш суворого та об’єктивного адміністра-
тивного контролю за роботою медичних закладів і навіть заклики 
до повернення до організації лікування часів Радянського союзу 
та необхідності участі європейських спостерігачів у вітчизняних ме-
дичних закладах.

щодо підвищення свого рівня обізнаності в питаннях медико-
правової грамотності шляхом участі у навчальних правових семіна-
рах, то з цього приводу висловили свою згоду саме за такий спосіб 
вирішення проблеми – 40,5% опитаних.

У свою чергу через телефонну «гарячу лінію» надійшло 249 
дзвінків, з них 17 повторних і 8 – активних дзвінків. В структурі 
звернень найбільш часто пацієнтами піднімалися питання віднос-
но: «добровільно-примусових» благодійних внесків, а також скарги 
на відверті побори з боку медичних працівників. Пацієнти вказу-
вали, що не зважають уваги на статтю 49 Конституції України про 
безоплатну медичну допомогу, але їх ображає не стільки плата за 
послуги, а незрозуміле використовування даних медичним праців-
никам коштів.

також велика кількість дзвінків стосувалася порушень прав па-
цієнтів на інформацію щодо стану свого здоров’я, зокрема права на 
ознайомлення з медичною документацією, її копіювання.

чимало дзвінків було з приводу того, що пацієнти не мають 
можливість отримати безплатно той вид інсуліну який їм допомагає, 
тоді як безкоштовний – є неефективним.

Піднімалися питання відносно обов’язкового проведення щеп-
лень в період карантину. Від групи підлітків було запитання «чому 
в період епідемії грипу медичні робітники пропонують щеплення і 
не цікавляться їх самопочуттям до та після проведення даного захо-
ду?», оскільки дані щеплення, як правило, проводяться на перервах, 
а потім щепленим особам, незважаючи на погіршення самопочуття 
доводиться продовжувати уроки і окрім того займатися у спортив-
ному залі.

Більше 60 телефонних дзвінків стосувалися категорії тяжко хво-
рих та догляду за ними. Проблема в тому, що дільничні лікарі і мед-
сестри з небажанням відвідують таких хворих, і це призводить до то-
го, що дані контингенти не мають можливість своєчасно отримува-
ти знеболюючі препарати. Немає можливості поступово переходити 
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від однієї схеми знеболювання до іншої, з більшим анальгетичним 
ефектом. декілька дзвінків стосувалося госпіталізації та лікування 
у хосписному відділенні тяжкохворих. Рідні не мають інформації 
стосовно порядку госпіталізації до відділення; є поодинокі випадки 
неуважного відношення до тяжкохворих з боку медичного персона-
лу. Значна кількість дзвінків стосувалася жінок з раком молочної 
залози, які скаржилися, що після закінчення курсу хіміотерапії їх 
виписували додому, не дочекавшись результатів аналізу крові, незва-
жаючи на зле почуття. це пояснюється чергою на хіміотерапевтич-
не ліжко. Одна з жінок не могла зрозуміти, чому після операції та 
курсів хіміотерапії на прийомі у лікаря, їй запропонували подальше 
обстеження та нагляд у приватній поліклініці, яка знаходиться по-
руч з державною структурою.

таким чином активне спілкування з пацієнтами, висвітлило ці-
лу низку гострих проблем, пов’язаних з захистом прав даних кон-
тингентів, котрі вимагають вирішення і дають підґрунтя для на-
ступних висновків:

– більшість обстежених розуміють проблему недостатнього бюд-
жетного фінансування медичної галузі, яка служить перешко-
дою на шляху забезпечення прав пацієнтів на отримання ме-
дичної допомоги належної якості, але водночас вони бажають, 
щоб в роботу медичних закладів були запроваджені легітимні 
і прозорі засоби надходження і обліку благодійних внесків для 
запобігання тіньової економіки;

– третина пацієнтів не знають своїх прав щодо отримання ме-
дичної допомоги і 40,5% бажають поповнити свої знання за-
вдяки участі у правових навчальних семінарах;

– одним з важливих чинників загальної медико-правової куль-
тури є дотримання етико-деонтологічних принципів і дану 
проблему доцільно розглядати з позицій партнерства і солідар-
ної відповідальності медичних працівників та пацієнтів за ре-
альне наповнення даних принципів у повсякденному житті; 
одним з важливих векторів гуманізації відносин в медичній 
сфері є підвищення медико-правового світогляду серед ме-
дичних працівників та серед пацієнтів.
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для порівняння роботи громадських організацій та державних 
органів охорони здоров’я наведемо дані про звернення громадян до 
міністерства охорони здоров’я.

У і кварталі 2008 року до міністерства охорони здоров’я Украї-
ни надійшло 4776 звернень громадян (на 393 звернення або на 9% 
більше, ніж за аналогічний період минулого року)14.

Причому збільшилася як кількість звернень громадян, надісла-
них безпосередньо до мОЗ – в 1,1 рази, так і тих, що надійшли до 
мОЗ із Кабінету міністрів України – в 1,7 рази.

Найбільше звернень за змістом основних питань стосуються на-
дання медичної допомоги (20,6% від усіх звернень), направлення на 
мсеК, лКК (17,6%), кадрових питань (9,8%).

У порівнянні з таким же періодом минулого року відзначається 
зростання кількості звернень: щодо зловживань (порушення фінан-
сової дисципліни, розтрати, крадіжки) – в 3,2 рази; з питань са-
наторно-курортного лікування – в 1,6 рази; щодо реорганізації за-
кладів охорони здоров’я – в 1,5 рази; про санепідзабезпечення насе-
лення – в 1,4 рази; про забезпечення ліками та виробами медичного 
призначення в 1,1 рази.

Зменшилася кількість звернень з питань переведення на бюд-
жетну форму навчання – в 3 рази; про незадовільне медичне обслу-
говування в амбулаторіях та поліклініках – в 1,3 рази; з питань за-
робітної плати – в 1,2 рази.

Загалом в мОЗ було вирішено майже половину – 47,1% або 2250 
питань порушених у зверненнях громадян, решту – направлено для 
розгляду до місцевих органів охорони здоров’я – 1939 (40,6%) або за 
належністю в інші відповідні відомства – 233 (4,8%).

Показники звернень громадян з регіонів України підтверджу-
ють, що також зросла кількість звернень з більшості регіонів Украї-
ни з розрахунку на 10 тис. населення – середній показник по Ук-
раїні становить 1,0 на 10 тис. нас. Регіони, у яких показники вищі 
від середнього: м. Київ – 2,69; Київська область – 1,34; Полтавська 
область – 1,31; черкаська область – 1,21; житомирська область – 
1,26; сумська – 1,11; дніпропетровська – 1,08; луганська область – 
1,07; Кіровоградська область – 1,05.

14 www.moz.gov.ua
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Найменше звернень до мОЗ надійшло з донецької, Закарпатсь-
кої областей, м. севастополя.

звернення гроМадян в департаМент 
захисту прав паціЄнтів бф іМ. ЄненКо15

З січня до жовтня 2008 року проводився прийом громадян в де-
партаменті захисту прав пацієнтів в луганській області. Вели при-
йом юрист-консультант та лікар-правозахисник двічі на тиждень 
(середа та субота). За період роботи департаменту (січень-жовтень 
2008 р.) до нього звернулося 161 громадян за медико-правовою до-
помогою до юриста та лікаря-правозахисника щодо порушення їхніх 
прав в лікувально-профілактичних закладах луганської та донець-
кої області.

Аналіз порушень прав пацієнтів, які звернулись за допомогою 
до правозахисного департаменту свідчить, що 75% громадян скар-
жилися на порушення їхніх прав на безоплатну медичну допомогу 
у комунальних медичних закладах, 63% – на порушення права на 
отримання медичної інформації, 29,5% – на неякісну медичну допо-
могу, 20,5% – на інші порушення прав пацієнтів.

звернення гроМадян 
до харКівсьКої правозахисної групи (хпг)16

Загалом до громадської приймальні ХПг з медичних питань 
звернулося в 2008 році – у перші три місяці 2009 року близько 100 
заявників. Наведемо деякі приклади.

1. до ХПг звернулась пані д., яка мешкає у м. Краматорську, до-
нецької обл. її син В., 1999 р. народження, страждає низкою хроніч-
них хвороб від народження. серед них гіпоплазія щитоподібної зало-
зи, недостатність судин головного мозку, пролапс мітрального клапа-
ну II ступеню з порушенням кровообігу, синдром лікворної гіпертен-
зії, ожиріння II ступеню, гепотопанкріатопатія. лікувався у Харківсь-
кому Ндї ім. Крупської за направленням облздраву м. донецька.

15 матеріали надані Олегом Перетякою.
16 матеріали надані сухоруковою і.Б., Крюковою м.А.
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У Нді був встановлений попередній діагноз: дісплазія сполучної 
тканини і рекомендовано обстеження у медико-генетичному цент-
рі. Але обласне управління охорони здоров’я м. донецька відмови-
лось фінансувати обстеження, так необхідне дитині. ми провели 
переговори з керівництвом медико-генетичного центру м. Харкова. 
З’ясувалось, що донецька область не входить в зону обслуговування 
Харківського центру, хоча медичної установи такого рівня у донець-
ку немає. генетики підтвердили необхідність обстеження дитини са-
ме в їх центрі.

дитина була обстежена за кошти працівників ХПг. діагноз «діс-
плазія сполучної тканини « було підтверджено, але виявлені додат-
кові генетичні вади.

лікарі медико-генетичного центру продовжують обстеження, 
зробили додаткові аналізи і призначили консиліум на січень 2009 
року.

2. 23.07.08 до Харківської правозахисної групи звернулась меш-
канка м. Охтирка, сумської обл. м. Вона скаржилася, що її син К., 
2003 р народження, глухий майже від народження. Він хворів на 
ангіну, його лікували антибіотиками. Після цього батьки помітили, 
що син їх не чує. його було обстежено в обласній клінічній лікарні 
м. суми, потім основне обстеження він пройшов в інституті отола-
рингології в Києві. йому було встановлено діагноз: сенсо-невральна 
глухота, кохлеарний неврит. саме там йому було запропоновано зро-
бити операцію, яка коштує 20 (двадцять) тисяч євро чи чекати черги 
на безкоштовну операцію, яка наступить через 25 (!) років. дитина є 
емоційно неврівноваженою ї гіперактивною

документи К. були вивчені лікарем-експертом ХПг, і було при-
йняте рішення проконсультувати хлопчика в 30 міській лікарні. ми 
мали попередню співбесіду з фоніатором і сурдологом цієї лікарні. 
Вони підтвердили думку нашого експерта щодо недостатнього об-
стеження хворого і, як наслідок, недоцільність його оперування до 
проведення необхідних обстежень.

Після звернення нашої організації до лікарів 30 міської отола-
рингологічної лікарні, дитину було оглянуто лікарями-спеціаліста-
ми, була зроблена низка обстежень; хлопчик був оглянутий сурдоло-
гом, невропатологом. Невропатолог після огляду дитини, направив 
його до медико-генетичного центру на консультацію та лікування. 
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також він порекомендував зробити мРт-томографію і призначив 
неврологічне лікування.

Однак, через поліпшення загального стану здоров’я хлопчика, 
мати, на жаль, до медико-генетичного центру досі не звернулась. 
справа знаходиться під нашим контролем.

3. степан сапеляк, мешканець м. Харкова, колишній в’язень 
сумління, має сина-підлітка, хворого на епілепсію. як реабілітова-
ний, він отримував від міського управління охорони здоров’я щоріч-
ну допомогу на ліки для сина. Але в 2008 році в наданні допомоги 
йому відмовили. сапеляк звернувся до заступника міського голови 
п. і.м.шурми з заявою, де він обґрунтовано доводив, що без ма-
теріальної допомоги він не зможе купувати саме ті ліки, які при-
значив лікар і які необхідні його сину. Але в телефонній розмові п. 
шурма відмовив сапелякові. Харківська правозахисна група зверну-
лась до голови Харківської облради Василя салигіна, якій наголо-
шував на тому, що буде захищати колишніх дисидентів.

Після листа п. салигіна до п. шурми з вимогою надати сапеля-
кові грошову допомогу, грошова допомога була відновлена.

4. до ХПг звернулась громадянка г. з проханням надати допо-
могу. ії син г. після важкої черепно-мозкової травми знаходився у 
міській лікарні швидкої невідкладної допомоги у відділенні політ-
равми. до хворого не пускали ані його матір, ані родичів, водно-
час до нього в будь-який час заходила його колишня дружина. ма-
ти звернулась до нас з проханням припинити незаконну діяльність 
керівництва лікарні і охоронців, які в брутальній формі відмовляли 
матері і родичам і майже силоміць виштовхували матір з відділення. 
За нашою порадою г. написала листа на ім’я начальника УВд Хар-
ківської області Развадовського В.і., пішла до нього на прийом. Він 
підтвердив, що вбачає в діях охоронців лікарні та керівництва від-
ділення порушення ст.6 Основ законодавства України «Про охорону 
здоров’я України», ст.285,287 цивільного Кодексу України. і порадів 
їй піти на прийом до заступника міського голови п. шурми.

Зі слів матері п. шурма зустрів її заявою, що свого сина вона не 
побачить ніколи, і, якщо вона хоче, щоб він був живий, то хай не 
скаржиться.

Після цього ХПг звернулась письмово до головного лікаря лі-
карні швидкої допомоги. ми мали зустріч з завідуючим відділенням 
політравми. і, хоча всі вони стверджували, що син сам не хоче бачи-
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ти свою матір, все ж таки допустили до хворого його сестру, а потім 
у п’ятиденний термін перевели г. в інститут психіатрії і невроло-
гії імені Протопопова у нейрохірургічне відділення, як того бажала 
г. Після цього вона без перешкод мала змогу відвідувати свого сина.

5. до ХПг звернулася К., мати хворої ч., зі скаргою на недостат-
нє і неповне обстеження в міській лікарні швидкої і невідкладної 
допомоги № 4, куди ч. була госпіталізована ургентно з діагнозом 
«пневмонія» і далі була переведена в пульмонологічне відділення 13 
міської лікарні. там їй був встановлений діагноз «туберкульоз ле-
генів» у відкритій формі, і ч. перевели до дПтО № 5. У матері цей 
діагноз викликав сумнів, оскільки на фоні лікування стан здоров’я 
хворої погіршився: з’явилась жовтяниця склер, підвищувалась тем-
пература. Зі слів матері, її донька вживала наркотики. ч. була огля-
нута лікарем-експертом ХПг, у якого виникла підозра на гепатит та 
Віл-інфекцію.

ми звернулись до керівництва дПтО № 5 з проханням дообсте-
жити хвору. ч. було направлено на додаткове обстеження, яке вияви-
ло гепатит с і Віл-інфекцію. Але консиліум лікарів-фтізіатрів під-
твердив і наявність туберкульозу легенів. ч. була проконсультована 
інфекціоністом, призначено лікування.

співробітники ХПг, враховуючи не типовість процесу хвороби, 
проконсультувались ще і з пульмонологами і рентгенологами Нді 
медичної радіології. Вони запропонували ч. бронхоскопію, від якої 
вона відмовилась.

через три місяці – ремісія по туберкульозу; загострення гепати-
ту с. лікується гепатопротекторами. Від госпіталізації до інфекцій-
ного відділення відмовилась.

6. до ХПг звернувся за консультацією Х., батько психічно хво-
рої дитини. Він повідомив, що батьки психічно хворих вирішили 
створити правозахисну організацію; що в мОЗ України пройшла 
нарада, яка мала затвердити проведення обстеження учнів, студен-
тів на наявність нібито нового захворювання «синдром гіперактив-
ності» і звернувся до нас з проханням зробити запит до мОЗ.

ми звернулись за консультацією до лікарів-психіатрів, і ті пові-
домили, що такий діагноз є в переліку психіатричних хвороб і що 
оглядати юнаків та дітей згідно з Законом України «Про психіатрич-
ну допомогу « можна тільки за згодою або обох батьків, або, якщо 
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мова йде про підлітків, старших за 15 років, за їхньою власною зго-
дою. тому причин для хвилювання немає.

ми ознайомили пана Х. з нормативними документами, законо-
давчими актами, матеріалами та книжками з питань психіатричної 
допомоги, які ми маємо, і домовились про співпрацю.

7. Нам зателефонувала громадянка г., якій запропонували опе-
рацію по видаленню щитоподібної залози. їй не надали інформацію 
про ризики операції й інші можливості лікування. Хвора була ог-
лянута лікарем-експертом ХПг, який порадив пройти додаткові об-
стеження, оскільки побачив ознаки аутоіммунного теріодиту, який 
не завжди передбачає оперативне втручання. ми порадили г. звер-
нутися для консультування до Київського наукового центру ендок-
ринної хірургії та трансплантації тканин. Хвора була безкоштовно 
обстежена ендокринологом центру, з яким співпрацює ХПг. діагноз 
підтвердився, оперативне втручання не потрібне, призначене ліку-
вання.

8. до ХПг звернулася вихователька дитячого приймальника 
мВс О., одинока мати, яка виховує двох неповнолітніх дітей. через 
конфлікт з попереднім начальством приймальника, її весь час нама-
гаються звільнити з роботи.

Під загрозою звільнення її буквально примусили лягти на об-
стеження до 11 відділення 3 обласної клінічної лікарні, де їй було 
встановлено діагноз: вегето-судинна дистонія, невротичні розлади 
особистості (ст18а Наказу мВс № 85 – непридатна до служби у ла-
вах мВс).

О. оскаржила рішення медичної комісії у Києві. там, не огляда-
ючи її, дещо змінили діагноз: ст.18а змінили на ст.18б – непридатна 
у мирний час, обмежено придатна у військовий час.

співробітники ХПг направили копію заяви О. до представника 
мВс з прав людини по Харківської області чумака ю.В. і додали 
11 заяв співробітників О., які вона надала нам, де доводиться, що її 
діагноз і негативна характеристика на неї були сфабриковані звільне-
ним на цей час начальником приймальника. А лікар-психолог при-
ймальника і досі не хоче визнавати, що О. здорова, хоча О. не пере-
бувала на лікарняному і не скаржиться на стан здоров’я. У медичній 
виписці, на думку експертів ХПг, немає достатнього обґрунтування 
її діагнозу. і, хоча керівництво мВс Харківської області пообіцяло 
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надіслати в приймальник комісію і не звільняти О. до висновків ко-
місії, вона бажає зняти необґрунтований, на її думку, діагноз.

співробітники ХПг звернулись до психіатрів-судмедекспертів 
і дізналися, що О. не проходила судмедекспертизу, яка проводиться 
тільки за поданням суду чи слідчих органів. Отже, і зняти діагноз 
може звичайний медичний консиліум. для його проведення нам по-
рекомендували звернутись до головного лікаря 3 обласної лікарні.

справа знаходиться під контролем ХПг.
9. до ХПг з письмовою заявою звернулись співробітники Хар-

ківської наукової медичної бібліотеки. Бібліотека вже 10 років не 
має свого приміщення, а тимчасово перебуває в будівлі, що нале-
жить 27 міській клінічній лікарні.

Бібліотека є унікальною, вона заснована у 1886 році. Весь книж-
ковий фонд бібліотеки, якій має раритетні видання, вивезений за 
межи міста, в одне з приміщень аптечного складу, майже за 30 км 
від бібліотеки. Книги, звичайно, псуються, в з’являється пліснява. 
Замовити відповідну книгу читачі можуть тільки заздалегідь, бо ма-
шина бібліотеки має обмаль бензину і їде за книгами один раз на 2-3 
тижні. це призводить до того, що бібліотека не може надати вчасно 
читачам потрібну інформацію.

Орендний договір скінчиться 1 вересня 2009 року. Аптечний 
склад вже зараз повідомив, що не бажає подовження договору, і 
фонд буде нема куди подіти. ХПг звернулось до голови управлін-
ня охорони здоров’я облдержадміністрації пана О.В. галацана, якій 
запевнив нас, що ситуація з фондом буде вирішена за допомогою 
ХмАПО. термін оренди буде продовжено, але ми не вважаємо, що 
це остаточний вихід для збереження фонду.

ХПг має намір вимагати від мОЗ надання для фонду медичної 
бібліотеки приміщення у м. Харкові.

10. У серпні 2008 року до ХПг звернувся військовослужбовець-
контрактник ж., який на той час перебував у Харкові, у централь-
ному шпиталі Північного регіону. Він звернувся до нас за допомо-
гою, бо його не бажали комісувати, хоча за рік, якій він находився 
на контрактній службі, ж. більшість часу лікувався у санчастинах і 
шпиталях.

З його заяви та усної розповіді ми дізналися, що ж. був призва-
ний Новопеськовським РВК луганської області.
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Зі слів ж. ми знаємо наступне: на контрактну службу його умо-
вив піти співробітник РВК, який пообіцяв ж., що той буде мати 
зарплатню до 3000 грн. терапевт визнала його непридатним. Але 
співробітник військкомату сам пройшов усіх лікарів з листом при-
зовника, після чого його було направлено до аеромобільних військ. 
В дужках зазначимо, що в аеромобільні війська на строкову службу 
направляють юнаків тільки зі ступенем обмеження 1-2, тобто прак-
тично здорових.

В аєромобільних військах, у частині, що базувалась під жито-
миром, були великі фізичні навантаження, бо сама служба потребу-
вала високого рівня фізичної підготовки. Під час першого дальнього 
кросу ж. втратив свідомість, у нього впав тиск, розвилась брадикар-
дія. В санчастині його вивели з важкого стану і перевели у жито-
мирський шпиталь, але не комісували, а перевели в звичайну війсь-
кову частину під Харків. ж. продовжував постійно хворіти, не пере-
носив фізичних та психологічних навантажень. У цій частині він от-
римав погану службову характеристику, з якої було очевидно, що він 
дезадаптований і має розлади форм поведінки. З ініціативи коман-
дування частини його було направлено до Харківського шпиталю.

ми декілька разів відвідували ж. у шпиталі, розмовляли з ліка-
рями, начмедом. Постійно тримали контакт з військовою частиною. 
ж. був оглянутий медичним експертом ХПг, який зробив висновок, 
що ж. недообстежений за декількома напрямками. В першу чергу 
мова йшла про психоневролога, невропатолога, ендокринолога. Нас 
запевнили, що ж. буде дообстежений. Але керівництво шпиталю 
повідомило нас, що як солдат строкової служби, він вже зараз може 
бути визнаний непридатним. Але військовослужбовці-контрактники 
обстежуються за III графою Наказу № 207, як командири та жінки. 
тому у нього мало шансів бути визнаним непридатним.

Нас це дуже здивувало, тому що і солдати-контрактники, і сол-
дати строкової служби виконують ті ж самі службові обов’язки. ми 
звернулись за роз’ясненням у Регіональний центр комплектування 
контрактників м. Харкова, де нам підтвердили, що контрактники 
дійсно обстежуються за графою III. Але брати на службу такого хво-
рого юнака є дійсно злочинною недбалістю.

На наш лист з проханням обстежити ж. у психіатра, нам від-
повіли, що ж. відмовився йти до психіатра. і це ще одне дивне яви-
ще цієї історії. Адже ж. служив стрілком гранатомету у військовій 
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сухопутній частині. то невже держава не може знати про психічний 
стан тих, хто виконує такі суспільно-небезпечні обов’язки?

ми звернулись з нашими питаннями до міністерства оборони. 
ж. знов поклали у шпиталь, цього разу у центральний військовий 
шпиталь, у м. Києві, де його вкотре ретельно обстежили (вкотре за 
кошти платників податків). Результат був той же самий: ж. був виз-
наний непридатним, як солдат строкової служби, але придатним, як 
військовослужбовець-контрактник. і знову він відмовився від обсте-
ження психіатра.

З таким рішенням вже не могла змиритись військова частина. Ко-
мандири пообіцяли нам перевести його на строкову військову службу 
і комісувати його, як стройовика, що і було зроблено за допомогою 
центрального військового шпиталю Північного регіону. У грудні ж. 
був визнаний непридатним до військової служби.

цей випадок є дуже показовим. Він демонструє повний розлад у 
законодавстві, щодо призову контрактників, відсутність визначення 
державною владою того, якою має бути професійна армія. також він 
явно відображає вади і недоліки Закону України «Про психіатричну 
допомогу», який потребує негайних змін і доповнень.

11. до нас письмово звернулась К., мешканка міста Верхньод-
ніпрівська дніпропетровської обл. К. є інвалідом війни і тому має 
низку пільг, серед яких щорічне лікування у військовому шпи-
талі. К. скаржилась, що цілий рік вона не може скористатись своєю 
пільгою і не може потрапити на лікування до шпиталю, хоча дуже 
погано себе почуває.

К. зверталась до установ охорони здоров’я всіх рівнів, але їй бу-
ло відмовлено. тоді вона звернулась за допомогою до ХПг. ми на-
правили листа до управління охорони здоров’я м. дніпропетровсь-
ка з проханням негайно забезпечити право К. щодо її лікування. 
У відповідь ми отримали листа від головного управління охорони 
здоров’я м. дніпропетровська, що К. вже проходить лікування у 
шпиталі ветеранів Великої вітчизняної війни у психоневрологічно-
му відділенні, і стан її поліпшився.

12. до ХПг звернувся мешканець Харкова г. з проханням до-
помогти викликати із Києва професора Орлова і.О., дитячого ней-
рохірурга, з метою консультації і оперативного втручання щодо його 
2-річної племінниці В. дитина знаходилась в реанімаційному від-
діленні 7 дитячої лікарні, у коматозному стані після важкої трав-
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ми мозку, спричиненої автокатастрофою, в якій загинула мати В., а 
старша сестра отримала переломи обох ніг. 7 дитяча обласна лікарня 
не могла сама викликати консультанта, бо на це потрібні були додат-
кові кошти, яких лікарня не мала.

ХПг терміново звернулась до губернатора Харківської обл. 
п. А. Авакова, до його радника п. Б. Волоса, до голови обласного 
управління охорони здоров’я п. О. галацана. Професор Орлов був 
терміново викликаний на консультацію, а на лікування дитини об-
лздрав спрямував цільові кошти.

Нажаль, врятувати дівчинку не вдалось. її старша сестра одужа-
ла і зараз мешкає у г, якому надані права опікуна.

13. до ХПг звернулась лікар 4-го пологового будинку м. Харко-
ва с., яка скаржилась на утиски з боку керівництва лікарні: головно-
го лікаря і начмеда. Потім до її листа долучились ще три лікарі К., 
м. та і. За твердженням лікарів, керівництво лікарні погрожувало 
їм навіть фізичною розправою за чітку громадянську позицію щодо 
відстоювання прав лікарів, і особливо за їхні протести проти поза-
чергових атестацій і поборів (хабарів) з боку атестуючої комісії, яка 
складалась з чиновників міського та обласного управлінь охорони 
здоров’я і представників ХмАПО.

За цією скаргою ХПг виступило в прямому ефірі під час прес-
конференції в інформаційній агенції «SQ», надала матеріали газеті 
«П’ятниця», де журналіст Вікторія Найдьонова написала докладну 
статтю про проблеми пологового будинку та її лікарів з нашим ко-
ментарем. також ХПг звернулась з листом до обласного управління 
охорони здоров’я.

лікар с. та інші лікарі, що до нас поскаржились, були викли-
кані до обласного управління охорони здоров’я, де їх запевнили, що 
беруть діяльність пологового будинку під свій контроль та припиня-
ють позачергові атестації.

14. до ХПг звернувся Б. з проханням надати консультацію. йо-
го донька – інвалід дитинства (важка форма дцП, може пересува-
тись в машині тільки в лежачому стані). Але нові правила дорожньо-
го руху, затверджені Урядом, передбачають спеціальні дитячі крісла, 
де водій має пристебнути дитину до крісла., чого Б. фізично не може 
зробити, бо дитина не може сидіти.

ми порадили батькові взяти довідку про хворобу дитини і пі-
ти на прийом до УВс області або звернутись із запитом до облас-
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ної дАї. Батько звернувся до обласного дАї, де його запевнили, що 
довідки про хворобу дитини та інвалідного квитка буде достатньо, 
аби уникнути штрафів.

15. до ХПг звернувся допризовник Р. з московського р-ну 
м. Харкова. На обстеженні в судинному центрі в нього виявили хво-
робу Рейно I-го ступеню. також хворіє на остеохондроз. Незважаючи 
на це, комісія РВК московського р-ну попередньо визнала його при-
датним до строкової служби. Під час обстеження лікарем-експертом 
ХПг Р. пред’являв неврологічні скарги: головний біль, запаморочен-
ня. ми направили його на консультацію невропатолога. діагноз – 
нейроциркуляторна дістензія по змішаному типу. Визнаний непри-
датним у мирний час по сукупності хвороб.



Держкомстат України

��0

��

9.
самооцінка населенням стану здороВ’я 
та ріВня достуПності окремих ВидіВ 
медичної доПомоги у 2007 році��

З метою дослідження доступності для населення послуг охорони 
здоров’я, ліків та медичних товарів, а також отримання інформації 
щодо самооцінки здоров’я та рівня захворюваності населення, держ-
комстатом України у жовтні 2007 року проведене опитування осіб, 
які входять до складу 10,6 тис. домогосподарств, що брали участь у 
вибірковому обстеженні умов їхнього життя. Результати обстеження 
доповнюють систему показників охорони здоров’я, які регулярно до-
сліджуються органами статистики.

За даними опитування частка домогосподарств, в яких хто-не-
будь потребував медичної допомоги, порівняно з 2006 р. практично 
не змінилася і становила 96%. Повідомили, що протягом року звер-
талися за медичною допомогою майже чотири з п’яти опитаних осіб. 
серед цих осіб 95% повідомили, що зверталися до поліклініки (крім 
стоматолога), 11% – до стоматолога у державній медичній установі, 
5% – до приватного стоматолога, по 3% – до сімейного лікаря у 
поліклініці та швидкої медичної допомоги. Відвідали платну медич-
ну установу або лікаря з приватною практикою (крім стоматолога) 
лише 2% осіб, які зверталися за медичною допомогою. Звернулися за 
допомогою до народного цілителя, гомеопата, знахаря, екстрасенса 
та ін. – 0,6% таких осіб.

доступність медичної допомоги значною мірою залежить від фі-
нансової спроможності домогосподарств. частка осіб, які скориста-
лися послугами приватного стоматолога або звернулися за медичною 
допомогою до платної медичної установи чи приватного лікаря (крім 
стоматолога) становила від 3% до 1% від числа тих, які зверталися за 
медичною допомогою у групі 10% найменш забезпечених за рівнем 

17 http://www.ukrstat.gov.ua/
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середньодушових загальних доходів домогосподарств і серед домо-
господарств, середньодушові загальні доходи яких нижче прожитко-
вого мінімуму. У групі більш забезпечених домогосподарств десятого 
дециля частка таких осіб була в 3–4 рази більшою.

із загальної кількості осіб, які повідомили, що зверталися до лі-
каря протягом останніх 12 місяців, майже троє з п’яти пояснили це 
хворобою або проблемою зі здоров’ям, майже двоє з п’яти осіб – не-
обхідністю проходження профілактичного огляду, 1,4% – необхід-
ністю отримання документу, сертифікату, листа-довідки та іншими 
адміністративними причинами, 1,3% – необхідністю поновити ре-
цепти, 1,2% – нещасним випадком або травмою.

За даними опитування у жовтні 2007 р. частка домогосподарств, 
які повідомили про випадки неможливості задовольнити потреби в 
отриманні медичної допомоги, склала 18% від загальної кількості 
домогосподарств, що на 5 в.п. більше, ніж у 2006 р.

Основною причиною недоступності окремих видів медичної до-
помоги переважна більшість домогосподарств, як і в попередньо-
му опитуванні, вказала занадто високу вартість ліків, медичних то-
варів, послуг охорони здоров’я. Кожне п’яте серед найменш забез-
печених домогосподарств першої децильної групи та кожне четверте 
серед домогосподарств, середньодушові загальні доходи яких нижче 
прожиткового мінімуму, при потребі не змогли отримати ліки, ме-
дичні товари та послуги, в той час як серед більш забезпечених до-
могосподарств десятого дециля – кожне одинадцяте.

серед домогосподарств, у складі яких були особи, які потре-
бували медичної допомоги, але не змогли її отримати, три чверті 
респондентів повідомили про випадки неможливості придбання не-
обхідних, але занадто дорогих ліків. така ситуація склалася, як і у 
2006 р., в кожному восьмому пересічному домогосподарстві.

Залишаються проблеми з доступністю послуг лікарів. В кожно-
му другому домогосподарстві, в якому хто-небудь з членів при пот-
ребі не отримав медичну допомогу (у кожному десятому пересічно-
му), хворі не мали можливості відвідати лікаря. У чотирьох з п’яти 
таких випадків опитувані пояснили це високою вартістю послуг, у 
кожному одинадцятому – відсутністю медичного спеціаліста потріб-
ного профілю (у сільській місцевості – 16%), у кожному тринадця-
тому – занадто довгою чергою.
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дев’ять з десяти домогосподарств, які при потребі у придбанні 
медичного приладдя, відвідуванні стоматолога, протезуванні, про-
веденні медичних обстежень та отриманні лікувальних процедур 
змушені були відмовитися від цих видів медичної допомоги, зазна-
чили причиною відмови високу їх вартість.

Кожне третє (у 2006 р. – кожне шосте) домогосподарство (від-
повідно 7% та 2% усіх домогосподарств), члени яких потребували, 
але не отримали медичної допомоги, повідомило про випадки не-
доступності для хворих членів родини необхідного лікування у ста-
ціонарних лікувальних установах. майже всі такі домогосподарства 
вказали, що вимушена відмова від належного лікування викликана 
занадто високою його вартістю. Одночасно, серед осіб, які перебува-
ли на стаціонарному лікуванні, як і раніше, дев’ять з десяти брали з 
собою до лікарні медикаменти, більше, ніж три чверті – їжу, кожна 
третя з п’яти осіб – постільну білизну. частка осіб, які не брали ні-
чого з перерахованого, як і раніше, склала лише 6%.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 
у січні–вересні 2007 р. основну частину ліків та медичного прилад-
дя населення купувало в аптечних закладах, а медичні послуги на-
давалися громадянам переважно лікувальними установами. Разом 
з тим, кожна п’ятнадцята гривня (у січні-вересні 2006 р. – кожна 
чотирнадцята) з коштів, витрачених населенням на оплату послуг 
охорони здоров’я, була направлена на оплату послуг, отриманих у 
неформальному секторі економіки (на хабарі, грошову винагороду 
громадянам, які займаються наданням медичної допомоги без від-
повідного юридичного оформлення цієї діяльності тощо).
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Одним з найбільш проблемних питань профілактичної меди-
цини залишається вакцинація. 2008 рік в Україні був пронизаний 
численними випадками порушення прав людини у процесі прове-
дення профілактичних щеплень. Невипадково питання, пов’язане 
з досліджуваною проблематикою, було предметом розгляду Євро-
пейського суду з прав людини (далі – ЄсПл). ЄсПл у справі 
«Асоціація батьків проти сполученого Королівства Великобри-
танії» («Association Parents v. UK») (1978) слухав заявників, які ос-
каржували схему вакцинації у системі охорони здоров’я, що при-
звело до смерті кількох дітей, і відповідно, на їх думку, порушу-
вало ст. 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод (1950).

Аплікантом у справі виступала Асоціація, до складу якої вхо-
дять батьки, діти яких постраждали або навіть померли внаслідок 
вакцинації. Асоціація вказувала, що Британська влада організувала 
регулярні кампанії для проведення вакцинації немовлят і малоліт-
ніх дітей без інформування батьків про ризики вакцинації, наслід-
ки, до яких вона може призвести, тим самим не забезпечуючи бать-
кам можливості прийняти інформоване рішення з приводу медич-
ного втручання. тому вони допустили ризик, виправдання якому 
немає.

Асоціація стверджувала, що є експертне дослідження, згідно 
з яким у 15% дітей після вакцинації проявились атипові реакції, 
внаслідок чого вони померли. Представники Асоціації запевняли, 
що був причиновий зв’язок між проведеною вакцинацією і смер-
тю дітей. таким чином, дії представників влади, які спричинили 
смерть, є злочинними і порушують ст. 2 Конвенції.

18 стаття підготовлена іриною сенютою (к.ю.н., доцент, президент юридичної фір-
ми «MedLex», президент ВгО «фундація медичного права і біоетики України»).
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Вина уряду, на думку заявників, полягала у незабезпеченні нор-
мативного регулювання відносин, у неузгодженості дій лікаря, який 
проводив вакцинацію, і сімейного лікаря, у відсутності контролю за 
процесом вакцинації дітей, які мають атипові реакції.

Натомість уряд повідомляв, що основним напрямом діяльності 
міжвідомчого комітету з вакцинації й імунізації Великобританії є 
постійна увага до процесів вакцинації населення, а тому це не може 
бути виявом умисного позбавлення життя.

1. міжвідомчий комітет вакцинації та імунізації у Великобри-
танії перед введенням будь-якої програми з вакцинації ра-
диться з експертами міністерства охорони здоров’я.

2. Зазначений комітет періодично приймає адміністративні рі-
шення, які стосуються того, що всі лікарі, які відповідають за 
вакцинацію або імунізацію, мають за обов’язок оцінити по-
зицію кожного пацієнта, аби перевірити у кожному конкрет-
ному випадку можливі протипоказання.

3. Поширення літератури серед лікарів, які проводять вакци-
націю або імунізацію, щоб вони були поінформовані про усі 
медичні ризики і протипоказання. Окрім того, департамент 
здоров’я та соціальної безпеки систематично надсилає листи 
лікарям, які містять інформацію про найсучасніші знання, 
досягнення у цій сфері.

4. міжвідомчий комітет вакцинації та імунізації постійно три-
має на контролі програми, які знаходяться на етапі впровад-
ження, у тому числі це стосується й вакцинації.

5. створення жорсткої системи ліцензування виробництва та 
поширення вакцин, які оцінюються з точки зору їх безпеки, 
якості й ефективності (дієвості). Орган ліцензування (мініс-
терство охорони здоров’я та міністерство сільського госпо-
дарства), отримують висновки експерта Комітету з безпеки 
медицини з приводу усіх питань, що стосуються ліцензуван-
ня вакцини.

6. Комітет з безпеки медицини створив Підкомітет з атипових 
реакцій, функція якого – давати рекомендації відносно вибо-
ру й оцінки звітів про атипові реакції. лікарі Великобританії 
надсилають до цього органу всі повідомлення про випадки 
атипових реакцій. до складу Підкомітету входять фармацев-
тичний і адміністративний персонал, а також група лікарів, 
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які працюють на умовах неповного робочого дня у більшості 
регіонів країни, аби розслідувати повідомлення про такі ви-
падки.

Комісія на підставі інформації, наданої сторонами, зробила вис-
новок про те, що у зазначених випадках не може бути жодного зв’язку 
між лікарем, відповідальним за вакцинацію, та сімейним лікарем, з 
приводу асистування його в оцінці протипоказань або атипових ре-
акцій, адже сімейний лікар може сам бути погано поінформований 
про ризики, які можуть мати місце у випадку проведення вакцина-
ції. За результатами розгляду Комісія не встановила порушення ст. 2 
Конвенції, було зазначено, що дана стаття передбачає припис держа-
вам не тільки утримуватись від умисного позбавлення життя, але і 
вживати відповідних заходів для захисту життя.

На шальках терез опиняються, з одного боку, благородна мета 
очільників системи охорони здоров’я щодо запобігання поширенню 
небезпечних інфекційних хвороб, а з іншого – людина, її життя і 
здоров’я як найвища соціальна цінність; з одного боку – неналеж-
не виконання обов’язків, пов’язаних з виконанням функцій щодо 
контролю за якістю та обігом вакцини, порядком проведення цього 
методу втручання тощо, а з іншого – смерть, інвалідизація, загос-
трення хронічних захворювань фізичних осіб. яскравим прикладом 
окресленої проблематики в Україні є масова вакцинація дітей та мо-
лоді від кору та краснухи, яка була зупинена лише тоді, коли наста-
ли тяжкі наслідки для пацієнтів.

Відповідно до чинної нормативно-правової бази України, зок-
рема ст. 42 Закону України «Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я», щеплення відносяться до одного з видів медичного 
втручання, а саме методу профілактики захворювань, що пов’язаний 
із впливом на організм людини. Будь-яке медичне втручання допус-
кається лише у тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров’ю 
пацієнта. Втручання, пов’язане з ризиком для здоров’я хворого, до-
пускається як виняток лише за таких законодавчих умов:

а) можлива шкода від застосування методів діагностики, про-
філактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується в 
разі відмови від втручання;

б) усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами 
неможливе.
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медичні працівники, які проводять профілактичні щеплен-
ня, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та 
зобов’язані надати об’єктивну інформацію особам, яким проводить-
ся щеплення, або їх законним представникам про ефективність про-
філактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнен-
ня. Відповідно до Положення про організацію і проведення про-
філактичних щеплень, затвердженого наказом мОЗ України від 
03.02.2006 р. № 48, у день призначення профілактичного щеплення, 
безпосередньо перед його проведенням, проводиться медичний ог-
ляд з обов’язковою термометрією для виключення гострого захво-
рювання та інформування осіб, які підлягають щепленню, батьків 
та осіб, які їх замінюють (при щепленні неповнолітніх), щодо мож-
ливих проявів побічної дії у післявакцинальному періоді. Згідно з 
п. 5.8. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального 
закладу, затвердженого наказом мОЗ України, мОН України від 
30.08.2005 № 432/496 лікар-педіатр і медична сестра дошкільного 
навчального закладу зобов’язані інформувати батьків і педагогічний 
персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких 
передбачається, їх результати, в тому числі профілактичні щеплен-
ня та обов’язкові медичні огляди. Відповідно до Положення про ор-
ганізацію і проведення профілактичних щеплень, для забезпечення 
своєчасного проведення профілактичних щеплень медична сестра 
в усній або письмовій формі запрошує до лікувально-профілактич-
ного закладу осіб, які підлягають щепленню (при щепленні непов-
нолітніх – батьків або осіб, які їх замінюють) у день, визначений 
для проведення щеплень; у дитячій установі – попередньо інформує 
батьків або осіб, що їх замінюють, про проведення імунізації дітей, 
що підлягають профілактичному щепленню.

тобто, йдеться про отримання пацієнтами чи/та їх законними 
представниками медичної інформації, яка згідно з національним за-
конодавством (ст. 285 цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., 
п. «е» ст. 6, ст. 39 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.) повинна бути достовірною, 
повною та свочасною, наданою у доступній формі. медичною ін-
формацією є відомості про стан здоров’я пацієнта, мету проведен-
ня запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз мож-
ливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для 
життя і здоров’я.
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така інформація надається пацієнту, який досяг повноліття (від-
повідно до ч. 1 ст. 34 цивільного кодексу України, ст. 1 Закону Ук-
раїни «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. особа з 18 років 
стає повнолітньою, якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, 
вона не набуває прав повнолітньої раніше). У ч. 2 ст. 285 цивільно-
го кодексу України та ст. 39 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» закріплено, що батьки (усиновителі), 
опікун, піклувальник мають право на отримання інформації про 
стан здоров’я дитини або підопічного. Відповідно до чинного зако-
нодавства, а саме ст. 1 Конвенції ООН про права дитини (1989), ст. 6 
сімейного кодексу України від 10.01.20002 р. та ст.1 Закону України 
«Про охорону дитинства», дитиною є кожна людська істота до до-
сягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної 
особи, вона не досягає повноліття раніше.

як і на будь-яке інше медичне втручання, для проведення щеп-
лення необхідна інформована добровільна і компетентна згода па-
цієнта та/або його законного представника. Повнолітнім дієздатним 
громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою піс-
ля надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови 
від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не 
досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому зако-
ном порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться 
за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних 
представників. Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років 
чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення 
проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації та за 
згодою об’єктивно інформованих батьків або інших законних пред-
ставників цих осіб (ст. 12 Закон України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р.).

дуже важливо підкреслити те, що у спеціальному законодавстві 
чітко передбачена форма, у якій оформляється згода і відмова від 
проведення щеплення, а саме письмова. В Положенні про організа-
цію і проведення профілактичних щеплень закріплено, що в медич-
ній документації здійснюються відповідний запис про інформуван-
ня щодо можливих проявів побічної дії, що підписується громадя-
нином, та запис лікаря про дозвіл на проведення щеплення. Згідно 
з ст. 12 Закон України «Про захист населення від інфекційних хво-
роб» якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від 
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обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них 
відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке під-
твердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Окрім цього, слід зосередити увагу також і на обов’язках, 
пов’язаних з окресленою сферою. У ст. 10 Закону України «Осно-
ви законодавства України про охорону здоров’я» закріплено з-поміж 
інших обов’язків громадян у галузі охорони здоров’я у передбачених 
законодавством випадках робити щеплення (п. «б»). цей же обов’язок 
відображено також і в ст. 5 Закону України «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуччя населення» та в ст. 12 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Відповідно до ст 15 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» прийом дітей до виховних, навчальних, оздо-
ровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповід-
ної довідки закладу охорони здоров’я, у якому дитина перебуває під 
медичним наглядом. довідка видається на підставі даних медичного 
огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її пере-
бування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні 
щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в кон-
такті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з ка-
лендарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. 
У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушен-
ням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказання-
ми, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліу-
му відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного 
дитячого закладу та відвідувати його. У Верховній Раді України 16 
травня 2008 р. було зареєстровано (№ 2506) проект Закону України 
«Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб». Зміни у законопроекті стосувались 
прийому дітей, яким не зроблено профілактичних щеплень, до ди-
тячих закладів. А саме, пропонується норму ч. 1 ст. 15 даного Закону 
України викласти у такій редакції: «Прийом дітей до виховних, нав-
чальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за на-
явності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дити-
на перебуває під медичним наглядом. довідка видається на підставі 
даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипока-
зання для її перебування у цьому закладі». Законотворці планують 
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виключити положення щодо заборони відвідувати дитячі заклади 
без проходження профілактичних щеплень.

Згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад 
(п. 6), затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 
12.03.2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального за-
кладу здійснюється керівником протягом календарного року на під-
ставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про 
стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміоло-
гічне оточення, свідоцтва про народження. Відповідно до п. 2.3 На-
казу мОЗ України від 29.11.2002 р. № 434, яким затверджено При-
мірне положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до 
відвідування дошкільного навчального закладу, оформлення ме-
дичної документації полягає і у відображенні даних про профілак-
тичні щеплення (форма № 063/о). Питання про відвідування до-
шкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються 
від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією (п. 6 
Наказу мОЗ України від 29.11.2002 р. № 434).

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» 
(ч. 2 ст. 18) зарахування учнів до загальноосвітнього навчального за-
кладу проводиться наказом директора, що видається на підставі за-
яви, за наявності медичної довідки встановленого зразка. У Поста-
нові Кабінету міністрів України від 14.06.2000 р. «Про затвердження 
Положення про загальноосвітній навчальний заклад» у п. 22 закріп-
лено, що зарахування до загальноосвітнього навчального закладу 
здійснюється за наказом директора, що видається на підставі, зокре-
ма медичної довідки встановленого зразка. Згідно з п. 1 Наказу мОЗ 
України від 29.11.2002 р. № 434 «Про підготовку дітей на педіатрич-
ній дільниці до загальноосвітнього шкільного навчального закладу», 
оформлення медичної документації для вступу до загальноосвітньо-
го шкільного навчального закладу включає відображення у довід-
ці інформації про профілактичні щеплення (ф. № 063/о). Питан-
ня відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які 
не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень 
вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної 
комісії з залученням епідеміолога територіальної санепідстанції (п. 4 
Наказу мОЗ України від 29.11.2002 р. № 434). слід відзначити, що 
інструкція щодо заповнення форми первинної облікової докумен-
тації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена нака-
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зом мОЗ України від 10.01.2006 р. № 1, передбачає необхідність не 
відмітки про те, чи особа пройшла вакцинацію, чи ні, а детальний 
опис проведеного щеплення, включаючи відмітку про вік, дату, дозу 
і серію вакцини, реакцію на щеплення (загальна, місцева), медичні 
протипоказання (дата, причина).

стаття 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епі-
деміологічного благополуччя населення» передбачає обов’язок під-
приємства, установи, організації усувати за поданням відповідних 
посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від 
роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є 
носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпеч-
ні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контак-
ті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допо-
моги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від 
обов’язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, пе-
релік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади 
в галузі охорони здоров’я.

Отже, у даному випадку йдеться про два права людини, – з од-
ного боку, право пацієнта на особисту недоторканність у контекс-
ті згоди чи відмови від медичного втручання у вигляді щеплення у 
встановленому законодавством порядку, а з іншого – право на осві-
ту. Пацієнт чи його законні представники мають право відмовитись 
від проведення щеплень. Коли йдеться про інше право, а саме про 
право на освіту (дошкільну чи загальну середню), то слід пам’ятати 
про те, що для реалізації цього права необхідно дотриматись низки 
законодавчих умов, у тому числі подати необхідні документи, з-по-
між яких медичну довідку, що оформляється, зокрема на підставі 
даних про проведення профілактичних щеплень.

На практиці питання співвідношення зазначених прав ро-
зуміється неоднозначно. для прикладу, одним з органів прокура-
тури Рівненської області було здійснено перевірку звернення бать-
ків дитини, яка була відсторонена від навчання у 2-му класі дирек-
тором школи, у зв’язку з тим, що учениця не пройшла щеплення. 
Прокуратура винесла припис про усунення порушень закону з ви-
могою допустити дитину до навчання. В основу мотивації прокура-
тура поклала, з одного боку, ст. 26 Загальної декларації прав люди-
ни, ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», 
в яких передбачено право на освіту та гарантію держави щодо за-
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безпечення доступності і безоплатності дошкільної, повної загаль-
ної середньої освіти в державних і комунальних закладах освіти. 
А з іншого – ч. 6 ст. 12 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», у якій закріплено, що особам, які не досяг-
ли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться 
за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних 
представників. тому, на думку органу держави, зазначені порушення 
мають очевидний характер та можуть завдати істотної шкоди інте-
ресам громадянина19.

Випадки з практики: у квітні 2006 р. учням середньої школи 
№ Х. у с. д. було здійснено пробу манту. через 15-20 хвилин після 
введення проби манту діти відчули недомагання, погіршився стан 
їхнього здоров’я, що призвело до їх госпіталізації. Введення ін’єкції 
проби манту учням негативно позначилось на їхньому здоров’ї та 
спричинило виникнення таких хвороб як: атипова реакція на вве-
дення туберкуліну, алергічний кон’юнктивіт, вегетосудинна дис-
тонія змішаного типу, ринофарингіт. як свідчить аналіз даних анам-
незу, до проведення цього виду діагностики всі діти були практично 
здорові. Батьки дітей звернулись до Науково-дослідного інституту 
вірусології, який є провідною академічною організацією вірусоло-
гічного профілю. фахівці інституту прийшли до висновку, що при 
введенні дітям туберкуліну відбувся «збій» імунної системи у дітей з 
наступною алергічною перебудовою організму і розвитком аутоімун-
них реакцій, що призвели до відповідної клінічної симптоматики, 
так і до появи серологічних і біохімічних показників, які свідчать 
про реактивацію цитомегаловірусної інфекції у результаті введення 
туберкуліну.

Проведення туберкулінодіагностики дітям у квітні 2006 р. від-
булося на виконання Наказу міністерства охорони здоров’я Украї-
ни від 3 лютого 2006 р. № 48 «Про порядок проведення профілак-
тичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних 
імунобіологічних препаратів». Батьки учнів звернулись до суду, в 
зв’язку із виникненням ятрогенного захворювання у дітей, на сьо-
годні справа розглядається у суді. В позовній заяві йдеться про те, 
що туберкулінодіагностика проводилася некваліфіковано, проба 
манту здійснювалась дітям без згоди на те їхніх батьків. Наголо-

19 www.privivok.net.ua
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шувалось, що останні не отримували жодної медичної інформації 
про проведення діагностичного заходу їхнім дітям, а також зазна-
чено низку інших порушень, вчинених медичними працівниками, 
зокрема не проведено належного медичного огляду дітей, не зібра-
но анамнезу для встановлення можливих негативних наслідків. По-
зивачі по справі (їх у цій справі семеро) вимагають відшкодування 
моральної і матеріальної шкоди у сумі, що сукупно становить понад 
7 млн. грн.

ще одним дзвіночком, який стосувався туберкулінодіагности-
ки, був цьогорічний випадок в с. Рашків Хотинського району чер-
нівецької області. Після проведення 9 вересня туберкулінової проби 
манту двоє учнів втратили свідомість, а у шести різко погіршилось 
самопочуття. діти знаходились під спостереженням медиків, отри-
мували симптоматичне лікування, були виписані додому практично 
здоровими через кілька днів. спеціалісти головного управління охо-
рони здоров’я чернівецької ОдА та обласної санітарно-епідемічної 
станції провели службову перевірку даного випадку реакції. Пору-
шень у правилах і техніці проведення туберкулінодіагностики дітям 
ними виявлено не було20.

Одним з найбільш трагічних і кричущих випадків порушення 
прав людини при проведенні щеплень є справа А. тищенка з м. Кра-
маторська, який 13 травня 2008 року помер через кілька годин після 
здійснення йому вакцинації від кору і краснухи. Комплексна судо-
во-медична експертиза із залученням 12 провідних спеціалістів Ака-
демії медичних наук України підтвердила, що між смертю школяра 
із Краматорська Антона тищенка й проведеною йому вакцинацією 
проти кору й краснухи є прямий причинно-наслідковий зв’язок. 
фахівці Академії наук дійшли висновку, що під час вакцинації бу-
ло допущено близько шести серйозних порушень, починаючи з то-
го, що додаткову вакцинацію робили навесні, коли організми дітей 
ослаблені, і закінчуючи тим, що Антона тищенка після щеплення 
відразу ж направили на флюорографію, для цього хлопцеві довело-
ся йти пішки від школи до поліклініки близько п’яти кілометрів. За 
цією справою призначено більше 100 судово-медичних експертиз, 
тому що після вакцинації погіршення здоров’я відчули більше ста 
школярів і студентів.

20 www.privivok.net.ua
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цей профілактичний захід проводився за ініціативи ВООЗ і 
згідно з наказом мОЗ України. щеплення було проведено позапла-
ново, незареєстрованим в Україні індійським препаратом, який 
зберігався у флаконі з недіючим індикатором температури. Препарат 
містив штам вірусу кору, який не дозволений до застосування в Єв-
ропі, сшА, і навіть в індії. три з половиною мільйона доз вакцини 
було вилучено лише після того, як цей штам протягом року «вбив» 
вісьмох дітей. генеральна прокуратура України поки що не одержала 
офіційних результатів із французької лабораторії з висновками щодо 
якості індійської вакцини, якою прищеплювали українських дітей.

сьогодні справа перебуває на етапі досудового слідства, і є 
сподівання, що до кінця року вона буде передана на розгляд до су-
ду. Кримінальні справи за фактом смерті школяра й проти першого 
заступника міністра охорони здоров’я й головного державного сані-
тарного лікаря України м. Проданчука були об’єднані в одну. Ос-
таннього підозрюють у перевищенні службових повноважень – адже 
індійська вакцина була завезена з його згоди, незважаючи на те, що 
вона не пройшла сертифікацію в Україні.

Українські кампанії з вакцинації навесні 2008 року мали неза-
конний характе р. Зокрема, було виявлено такі порушення:

1) вакцина не пройшла національної сертифікації;
2) офіційно не повідомлялось про високу ймовірність усклад-

нень, пов’язаних із щепленням, які декларувались виробни-
ками вакцини;

3) всупереч інструкції виробника не інформувалось про заборону 
жінкам вагітніти протягом 28 днів після вакцинації, що стави-
ло під загрозу життя і здоров’я майбутніх матерів і дітей;

4) відкрито не інформувалось про диплоїдні клітини (вирощені 
на абортованих плодах), які входили до складу даної вакцини, 
що порушувало права віруючих і просто небайдужих до цього 
питання людей;

5) термодатчики на ампулах не працювали, як наслідок, ніхто 
не зміг би поручитись за дотримання «холодового ланцюжка» 
при доставці вакцини21.

17 травня 2008 року було прийнято наказ мОЗ України «Про 
заборону обігу Вакцини для профілактики кору і краснухи» № 255, 

21 www.privivok.net.ua
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у якому передбачено, що на підставі повідомлення про побічну ре-
акцію при застосуванні імунобіологічного препарату Вакцина для 
профілактики кору та краснухи жива атенуйована ліофілізована, дер-
жавній інспекції з контролю якості лікарських засобів мОЗ України 
заборонити обіг всіх серій Вакцини для профілактики кору та крас-
нухи живої атенуйованої ліофілізованої виробництва Serum Institute 
of India Ltd, та вжити заходів щодо вилучення її з обігу шляхом 
вміщення в карантин.
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11. ПриВиВки: 
наше ПраВо или наша обязанность��

Зачем нужна вакцинация? Приносят прививки пользу или, воп-
реки официальной точке зрения, вредны? и существует ли законная 
возможность отказаться от прививок для себя и своего ребенка? Эти 
вопросы в последний год стали особенно острыми, актуальными и 
популярными. Причина тому – в известном каждому украинцу ин-
циденте: смерти в ходе начавшейся в 2008 году кампании по вакци-
нации населения от кори и краснухи: после прививки умер 17-лет-
ний подросток в Краматорске.

сразу же после этого в украинском обществе резко возросло 
количество категорических отказов граждан от прививок, включая 
отказы прививать своих детей. Полемика вокруг данной конкретной 
прививки (которую в прессе окрестили «КаКа» – по первым буквам 
слов «корь» и «краснуха») переросла в обсуждение пользы/вреда вак-
цинации как таковой и права гражданина Украины отказаться при-
вивать себя и своего ребенка. Пока что, к сожалению, стороны плохо 
слышат друг друга. В спорах часто доминируют эмоции, происходит 
обмен безапелляционными утверждениями, а также, возможно, ска-
зывается та или иная личная заинтересованность. При этом обычно 
смешиваются различные аспекты проблемы: медицинский, этичес-
кий, юридический.

Не претендуя на всеохватный анализ ситуации, мы хотим по-
мочь каждому украинцу – потребителю медицинских услуг (вклю-
чая прививки) – с одной стороны, прояснить для себя суть меди-
цинской полемики и сделать сознательный выбор, принимая на себя 
полноту ответственности за него; с другой стороны, понимать свои 
права в данной сфере.

22 статья подготовлена лесей фроловой и евгением Новицким.
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Вакцинопрофилактика включает в себя множество аспектов и 
имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Вакцины были созданы в конце XVIII – начале XIX вв. благо-
даря исследованиям Э.дженера и л.Пастера. Они представляют со-
бой препараты, при изготовлении которых используются различные 
убитые или ослабленные микроорганизмы, или их компоненты.

На введение вакцины обязательно должна возникнуть реак-
ция – иммунный ответ. именно благодаря этому формируется ус-
тойчивость организма к тому или иному возбудителю. Но всегда есть 
приблизительно 15 процентов людей, прошедших вакцинацию, у ко-
торых специфический противоинфекционный иммунитет не выра-
батывается.

К сожалению, после проведения прививки – как и в случае по-
падания в организм любого чужеродного вещества – возникают не 
только ожидаемые реакции. Принято выделять два типа реакции на 
введение вакцины:

1. Прививочная реакция, т.е. реакция, возникшая вследствие 
вакцинации, но не наносящая ущерба здоровью ребенка и не явля-
ющаяся препятствием для последующих введений той же вакцины;

Различают общие и местные прививочные реакции. Общие ре-
акции чаще всего выражаются умеренным повышением температу-
ры тела, легким недомоганием, иногда наблюдается головная боль, 
нарушение сна, отсутствие аппетита, катаральные явления. При 
введении вакцины подкожно может появиться болезненность, реже 
припухлость в месте инъекции (местная реакция). Как общая, так и 
местная реакции после прививок переносятся легко и продолжаются 
не более трех дней.

2. Осложнение, т.е. реакция, возникшая вследствие вакцинации 
и препятствующая повторному введению той же вакцины. с юри-
дической точки зрения «поствакцинальные осложнения» – это тя-
желые и/или стойкие нарушения состояния здоровья, возникшие 
вследствие профилактических прививок.

если в ответ на введение вакцины наблюдается тяжелая общая 
реакция, судороги, выраженная припухлость, нагноение в месте вве-
дения вакцины, то такое состояние расцениваются как поствакци-
нальное осложнение. Каждый случай осложнения требует вызова 
врача и специального лечения.
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Противопоказания, по которым оформляется медицинский от-
вод от прививок, также делятся на две группы: общие для всех видов 
прививок (тяжелые осложнения на предыдущую дозу в виде ана-
филактического шока, аллергия на какой-либо компонент вакци-
ны, прогрессирующие заболевания нервной системы, гидроцефалия 
и гидроцефальный синдром в фазе декомпенсации, эпилепсия, эпи-
лептический синдром с судорожными приступами два раза в месяц 
или чаще, анемия с уровнем гемоглобина ниже 80 г/л) и специфи-
ческие (например, противопоказания к введению живых вакцин – 
врожденные комбинированные иммунодефициты, первичная гипо-
гаммаглобулинемия, гемобластозы и злокачественные новообразова-
ния, беременность, сПид и т. д.).

Прививка – это ответственная процедура. Всякий раз накануне 
планируемой прививки ребенка должен осмотреть врач. Родители из 
смущения или опасения «сделать хуже для ребенка» редко задают 
вопросы, касающиеся препаратов которым проводится вакцинация. 
Но они имеют полное право взять препарат в руки, проверить срок 
хранения, наличие сертификата, выяснить возможные типы реак-
ции организма на данную прививку, получить ответы на все, что им 
важно знать.

существуют некоторые правила проведения вакцинации.
1. Вакцинопрофилактика производится только здоровым детям.
2. сроки вакцинации должны подбираться индивидуально, с уче-

том конституции ребенка.
3. следует использовать только вакцины, утвержденные минз-

дравом Украины (увы, уже упомянутый трагический скандал 
с индийской вакциной против кори и краснухи показывает, 
что и это не является гарантией!)

4. При наличии противопоказаний решать вопрос о медицинс-
ком отводе вакцинирования временно или постоянно.

5. В период любых эпидемий вакцинопрофилактика не произ-
водится.

6. Вопрос о вакцинировании ребенка должен решаться совмест-
но с доктором и родителями малыша.

Оценивая практику прививок (принятую сегодня повсеместно), 
мы всегда должны сопоставлять приносимую ей пользу и вред. По 
этому поводу существует несколько мнений.
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Большинство врачей однозначно считает, что польза от прививок 
человечеству вообще и каждому индивидууму в частности многократ-
но превышает риск возникновения осложнения. Ведь именно при-
вивки остановили, а иногда и стерли с лица земли многие опасней-
шие заболевания со смертельным исходом. Вакцины защищают нас 
от смертельно опасных заболеваний, встреча с которыми может про-
изойти в любой момент. Осложнения же возникают крайне редко.

Поэтому с данной точки зрения прививки, в идеале, должны 
проводиться независимо от воли самого пациента (будем использо-
вать этот термин по отношению к человеку, проходящему вакцина-
цию), поскольку речь идет о возможности возврата страшных эпи-
демий прошлого. Особенно это подчеркивается, когда речь идет о 
непривитых детях: посещая детский коллектив, они являются как 
бы «слабым звеном»: заболев сами, они могут заразить других, что 
приведет к вспышке опасного инфекционного заболевания.

сторонники противоположной точки зрения ссылаются на то, 
что побороть болезни, считавшиеся бичом человечества, удалось бла-
годаря не прививкам, а соблюдению санитарным норм и улучшению 
социальных условий. так, они указывают на стремительный рост за-
болеваний туберкулезом, в последнее десятилетие наблюдающийся и 
в Украине, и в России, и задают вопрос: почему болезнь вернулась, 
несмотря на то, что население было поголовно от нее привито? Не 
результат ли это ослабления санитарных требований?

Высказывается сомнение в действенности вакцин и на основа-
нии того, что один непривитый человек может, как утверждают сами 
сторонники иммунизации, заразить многих привитых людей рядом 
с собой.

Указывается, что осложнения случаются не так редко, как это 
принято считать (и действительно, почти каждый из нас хотя бы раз 
слышал о подобных случаях в своем окружении). При этом они мо-
гут протекать тяжелее, чем само заболевание, от которого мы пыта-
емся защититься, а иногда приводят к смертельному исходу. Нельзя 
не признать, что врачи в ряде случаев не связывают внезапное тяже-
лое состояние с предшествующей прививкой – то ли по собствен-
ному глубокому заблуждению, то ли под давлением каких-либо вне-
шних мотивов и обстоятельств (давление «системы» и др.).

существует также позиция о неприемлемости прививок по био-
этическим и религиозным причинам. Ведь для производства ряда 
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вакцин используются клеточные линии, для создания которых были 
использованы клетки абортированных плодов. таковыми являются 
вакцины от краснухи (Meruvax), гепатита А (VAQTA, HAVRI) и не-
которые другие.

Всем – и пациентам, и врачам, и медицинским чиновникам – 
необходимо понимать, что слишком частые и избыточные привива-
ния населения не имеют никакой пользы для здоровья. скорее, они 
приносят вред. Ведь сегодня наблюдается резкий рост врожденных 
и приобретенных иммунодефицитных состояний, аллергических за-
болеваний (которые обусловлены загрязнением окружающей среды, 
самолечением и, кстати, вакцинопрофилактикой (массовой); увели-
чение случаев хронической патологии и ее «помолодение», рост син-
дрома хронической усталости и т. д. Все это требует особого внима-
ния, когда речь идет о таком вмешательстве в иммунную систему, 
как прививка.

Одновременно с этим невозможно – и смертельно опасно – от-
рицать, что существуют заболевания, которые без прививки приво-
дят к гибели в подавляющем большинстве (столбняк) или в ста про-
центах случаев (бешенство). При угрозе заражения этими и некото-
рыми другими болезнями нет никакой альтернативы немедленной 
вакцинации: иначе заболевшего ожидает неизбежная и мучительная 
смерть.

Разумеется, это лишь мизерная часть информации, только не-
большая часть «айсберга», которым является вакцинопрофилактика. 
Но и по ней видно, насколько непрост вопрос о согласии на вакци-
нацию или об отказе от нее.

Принимая решение, делать иди не делать прививки себе или 
своему ребенку, изучите аргументы в пользу различных точек зре-
ния. Помните: ваше решение должно быть полностью осознанным и 
ответственным, независимо от того, каким именно оно будет – «да» 
или «нет».

человек, выбравший отказ от прививок, принял на себя ответс-
твенность за этот свой выбо р. Задача юриста – помочь ему защи-
тить свои законные права, исходя из положений украинского зако-
нодательства.

статьей 12 Закона Украины «О защите населения от инфекцион-
ных болезней» (№ 1645-II от 06.04.2000 года) определено, что привив-
ки против особо опасных инфекционных заболеваний – дифтерии, 
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коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза – являются 
обязательными (за исключением случаев медицинских противопока-
заний) и включаются в Календарь профилактических прививок, ут-
вержденный Приказом мОЗ № 48 от 03.02.2006 «О порядке проведе-
ния профилактических прививок в Украине и контроль за качеством 
и учетом медицинских иммунобиологических препаратов».

статьи 30 Основ законодательства Украины о здравоохранении 
и статья 12 Закона «О защите населения от инфекционных болез-
ней» называют также обязательными прививки:

а) для представителей отдельных профессий, деятельность кото-
рых может привести к заражению их самих и (или) к распростране-
нию ими инфекционных болезней;

б) в случае возникновения особо опасной инфекционной болез-
ни или массового распространения опасной инфекционной болезни 
на тех или иных территориях или объектах.

Однако далее та же 12 статья говорит о праве на отказ от вак-
цинации:

«Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические при-
вивки проводятся по их согласию после предоставления объективной ин-
формации о прививке, следствиях отказа от них и возможных поствакци-
нальных осложнениях. Лицам, которые не достигли пятнадцатилетнего 
возраста или признаны в законном порядке недееспособными, профи-
лактические прививки проводятся по согласию их объективно инфор-
мированных родителей или других законных представителей. Лицам в 
возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет или признанным судом 
ограниченно дееспособными профилагтические прививки проводятся 
по их согласию после предоставления объективной информации и по 
согласию по согласию их объективно информированных родителей или 
других законных представителей этих лиц. Если лицо и (или) его закон-
ные представители отказываются от обязательных профилакти-
ческих прививок, врач имеет право взять от них соответствующее 
письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверж-
дение – удостоверить это актом в присутствии свидетелей».

Это полностью соответствует статье 284 гражданского кодекса 
Украины, согласно которой оказание медицинской помощи может 
быть осуществлено только с согласия лица (или родителей, опеку-
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нов, попечителей, усыновителей). Причем вакцинация – это меди-
цинская помощь (т.е. деятельность, направленная на оздоровление 
и лечение пациентов), которая оказывается пациенту в состоянии, 
которое на момент ее предоставления не угрожает жизни, здоровью 
или работоспособности лица (за единичными исключениями, на-
званными выше – бешенство, столбняк); поэтому она не подпадает 
под пункт 5 той же статьи. само определение данной медпомощи 
содержит в себе слово «профилактические».

О том же гласят и статьи 42 и 43 Основ законодательства Укра-
ины о здравоохранении:

Ст. 42: «...Рискованные методы диагностики, профилактики или лече-
ния признаются допустимыми, если они... применяются с согласия ин-
формированного об их возможных вредных последствиях пациента...»
Ст. 43: «Согласие объективно информированного дееспособного паци-
ента необходимо для применения методов диагностики, профилакти-
ки и лечения...»

мы видим, что законодательство постоянно подчеркивает не-
обходимость объективного и полного информирования пациента о 
проводимой медицинской манипуляции и обо всех составляющих 
риска (возможных вредных последствиях). Поэтому любой отказ от 
предоставления медицинским работником такой информации или 
ее неполнота также является основанием для законного отказа от 
вакцинации.

можно сослаться и на Конвенцию о правах человека и биоме-
дицине:

Ст. 5: «Любое вмешательство в сферу здоровья может осущест-
вляться только после добровольного и сознательного согласия на не-
го ответственного лица. Ответственное лицо в любое время может 
беспрепятственно отозвать свое согласие».
Ст. 6 2: «Если в соответствии с законодательством несовершенно-
летнее лицо является недееспособным давать свое согласие на вмеша-
тельство, такое вмешательство может осуществляться только с 
позволения его представителя».

Наконец, право гражданина Украины самому решать, делать 
или не делать прививки себе или лицам, находящимся на его попе-
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чении, дополнительно было разьяснено в 2008 году представителями 
министерства охраны здоровья Украины. Отмечено, что формули-
ровки относительно ряда прививок – «являются обязательными», 
«должны быть сделаны» – означают обязанность государства обес-
печить их плановое проведение. При этом за самим пациентом (а в 
случае, если пациент не достиг установленного законодательством 
возраста – за его родителями или другими законными представите-
лями) предусматривается безусловное право самостоятельно решить 
вопрос о проведении любых вакцинаций или об отказе от них:

«Первый заместитель министра охраны здоровья, главный государс-
твенный санитарный врач Николай Проданчук заявляет, что ны-
нешняя кампания по вакцинации против кори и краснухи в Украине не 
является принудительной.
По словам Проданчука, обязательность касается лишь государства, кото-
рое должно обязательно обеспечить доступ всех граждан к прививке про-
тив кори и краснухи, а граждане имеют право добровольно ее получить.
Заместитель министра охраны здоровья также опроверг сообщение о 
том, что при отсутствии прививки молодежь не будут допускать к 
прохождению тестов в высшие учебные заведения». – http://rus.newsru.
ua/ukraine/16may2008/dobrovilna.html

Обратим внимание на то, что отказ от вакцинации должен быть 
оформлен в письменном виде. Отказ на имя главы медицинского 
учреждения, направляющего вас или вашего ребенка на иммуни-
зацию, составляется в произвольной форме. его нужно либо лично 
передать в канцелярию медучреждения, проследив, чтобы ваше об-
ращение зарегистрировали (отметку о регистрации попросите пос-
тавить на копии отказа, которая останется у вас), либо отправить по 
почте с уведомлением о вручении.

При всем вышесказанном существует еще одно немаловажное 
обстоятельство, с которым сталкиваются большинство родителей, 
отказавшихся от вакцинации детей. Речь об отказе принимать в де-
тский сад ребенка, не прошедшего профилактических прививок в 
соответствии с утвержденным календарем их проведения. действи-
тельно, такое требование содержится в статье 15 Закона Украины 
«О защите населения от инфекционных болезней», которая, в част-
ности, гласит:
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«Детям, которые не получили профилактических прививок согласно 
календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается. 
В случае если профилактические прививки детям проведены с наруше-
нием установленных сроков в связи с медицинскими противопоказа-
ниями, при благополучной эпидемиологической ситуации по решению 
консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в 
соответствующее детское учреждение и посещать его».

Однако, несмотря на этот запрет, отказ в приеме ребенка без 
прививки в детский сад или школу является незаконным. В данном 
случае действует прямая норма 53 статьи Конституции Украины, ус-
танавливающая безусловное право на образование каждого ребенка. 
Причем государство обязано обеспечить доступность дошкольного 
образования, равно как и других образовательных ступеней.

детские сады являются именно учебными заведениями, соглас-
но Положению о дошкольном учебном заведении (утверждено Пос-
тановлением Кабинета министров № 305 от 12 марта 2003 г.):

«…детский сад – для детей возрастом от трех до шести (семи) лет, 
где обеспечивается их присмотр, развитие, воспитание и обучение….» 
(статья 3).

Порядок приема ребенка в детский сад, в соответствии с 6 ста-
тьей этого Положения, осуществляется руководителем на протяже-
нии календарного года на основании заявления родителей или лиц, 
их заменяющих, медицинской справки про состояние здоровья ре-
бенка, справки участкового врача об эпидемиологическом окруже-
нии и свидетельства о рождении. Никаких других документов, спра-
вок и условий, в том числе и наличия прививок, законодательство 
не требует.

Поэтому вам следует добиваться от поликлиники справки со 
следующей формулировкой: «Ребенок по состоянию здоровья может 
посещать детский сад». В случае отказа выдать такую справку пода-
вайте жалобу в управление образования, в прокуратуру, местную го-
сударственную администрацию, требуя защитить конституционное 
право вашего ребенка на образование. На письменное обращение 
вам обязаны ответить также в письменном виде. Наличие письмен-
ного отказа будет являться для вас основанием для защиты своего 
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(и ребенка) права в суде. Однако часто подачи письменной жалобы 
бывает достаточно, чтобы ваше законное требование удовлетворили.

Разумеется, к поступлению ребенка в школу все это относится 
еще с большей очевидностью.

сложнее обстоит дело с отправкой ребенка без прививок в сана-
торий или летний лагерь, поскольку они не имеют статуса учебного 
заведения.

Поэтому укажем еще на одно обстоятельство, которое ставит 
под сомнение требование статьи 15 Закона «О защите населения от 
инфекционных болезней». с учетом допустимости пребывания в де-
тских заведениях детей, имеющих медицинские отводы от приви-
вок, отказ в приеме ребенка, не прошедшего вакцинацию по дру-
гим причинам, носит дискриминационный характер. из двух детей, 
находящихся в равном положении (одинаково рискующие заболеть 
инфекционной болезнью и стать источником заражения для других) 
один пользуется правом на пребывание в дошкольном учебном заве-
дении, другого же этого права хотят лишить.

Впрочем, если Ваш ребенок уже посещает детское учреждение, 
это не означает, что все волнения по поводу прививок уже позади, 
теперь перед вами может стоять вопрос: как уберечь его от принуди-
тельной вакцинации? Хотя, как мы уже многократно отмечали, для 
проведения любых прививок и других медицинских манипуляций 
требуется согласие его родителей – не следует всецело полагаться 
на то, что перед проведением вакцинации школьные медработники 
отправят Вам, как и обязаны сделать, официальный запрос о раз-
решении на прививку. Поэтому если вы хотите оградить ребенка от 
прививочных кампаний, вам нужно позаботиться об этом заранее.

составьте заявление на имя директора школы и медсестры о 
том, что Вы против вакцинации Вашего ребенка. еще раз напом-
ним: это заявления нужно зарегистрировать в канцелярии и потре-
бовать, чтобы на копии документа, остающейся у вас, была постав-
лена отметка о получении.

совершенно очевидно, что в условиях развивающегося граждан-
ского общества и роста правовой грамотности украинских граждан 
запретительно-принудительные меры достижения целей, пусть даже 
благих (а именно таковой для большинства медиков является мас-
совая иммунизация), будут срабатывать все хуже. тем более на фоне 
того, что прежнее всеобщее принятие вакцинации в качестве чуть 
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ли не панацеи сменяется сегодня на бытовом уровне своей противо-
положностью – массовым страхом перед прививками и их неприя-
тием. что же делать для того, чтобы избежать крайностей и не допус-
тить катастрофы ни с одной, ни с другой стороны: сохранить защит-
ный иммунный барьер, не позволяющий возродиться смертельным 
эпидемиям – и не подрывать здоровье будущих поколений неоправ-
данными, некачественными и ненужными вакцинами?

1. Отказ от запретительных мер, неэффективных, вызывающих 
протест и лишь ухудшающих ситуацию.

2. Развитие научной базы вакцинации, осмысление накоплен-
ных на сегодняшний день результатов, как положительных и 
отрицательных, поиск новых направлений в этой сфере.

3. совершенствование законодательства, регулирующего имму-
низацию украинских граждан. Оно остро необходимо. даже в 
рамках этой небольшой статьи мы видели это. Приведем еще 
лишь один пример. Раздел 2 Календаря профилактических 
прививок содержит перечень заболеваний, при которых те 
или иные прививки являются «обязательными». В этот спи-
сок внесены и различные онкологические заболевания – в то 
время как по мнению большинства ведущих врачей-онколо-
гов и онкогематологов при этих болезнях и после них необхо-
димо исключить не только прививки «живыми» вакцинами, 
но и любые другие.

4. Разностороннее, подробное и достоверное обучение населе-
ния принципам вакцинации, рассказ о ее плюсах и минусах. 
Убеждать, опираясь на реальную и полную картину имму-
низации, а не прибегать к «насильственным» методам – вот 
единственный путь сохранить все ценное и положительное, 
что принес в здравоохранение этот профилактический метод.

5. Подход к вакцинации должен быть изменен на индивидуаль-
ный. Необходимо предоставлять каждому лицу и каждой се-
мье возможность принять самостоятельное и взвешенное ре-
шение. Необходима открытая информация о биологическом 
материале, используемом для прививок, а также создание 
альтернатив (пусть даже худшего качества) для используемых 
ныне линий человеческих эмбриональных клеток. Необходим 
строжайший контроль за качеством производимых и храни-
мых вакцин.
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Открытое и свободное обсуждение, общественная дискуссия в 
сочетании с просвещением и признанием демократического права 
каждого человека принимать решения за себя и своего ребенка, де-
лать ему прививки или нет, – вот единственный путь разрешения 
ситуации.
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12. ПраВа людини у галузі заПобігання 
захВорюВанню на Віл/снід�3

Неможливість досягти бажаного результату в процесі лікування 
навіть за допомогою найсучаснішого арсеналу засобів є основною 
причиною підвищеної уваги до питань сНіду. синдром набутого 
імунодефіциту (сНід) – особливо небезпечна інфекційна хвороба, 
що викликається вірусом імунодефіциту людини (Віл) і через від-
сутність у даний час специфічних методів профілактики та ефектив-
них методів лікування призводить до смерті. саме поняття сНіду, 
яке визначено в Законі України «Про запобігання захворюванню на 
синдром набутого імунодефіциту (сНід) та соціальний захист насе-
лення» від 12.12.1991 р. (в редакції Закону України від 03.03.1998 р.), 
підтверджує необхідність ефективізації діяльності держави і суспіль-
ства до попередження даного захворювання і встановлення ефектив-
них гарантій для захисту прав людини у цій царині.

Завдання держави в цілому і законодавця зокрема полягає у 
створенні умов, за яких знижується вірогідність виникнення нових 
випадків захворювання. Не можна забувати при цьому, що в контек-
сті медичного права та права загалом, права і свободи окремо взятої 
людини превалюють над інтересами держави. це ключовий чинник 
при висвітленні прав Віл-інфікованих хворих, що є пацієнтами. За-
кон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 
імунодефіциту (сНід) та соціальний захист населення» передбачає 
наявність таких прав осіб, у яких виявлена Віл-інфекція:

1. Відомості про результати медичного огляду, наявність чи від-
сутність Віл-інфекції в особи, яка пройшла медичний огляд, 
є конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Пе-
редача таких відомостей дозволяється тільки особі, якої вони 

23 стаття підготовлена іриною сенютою (к.ю.н., доцент, президент юридичної фір-
ми «MedLex», президент ВгО «фундація медичного права і біоетики України»).
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стосуються, а у випадках, передбачених законами України, 
також законним представникам цієї особи, закладам охорони 
здоров’я, органам прокуратури, дізнання, досудового слідства 
та суду.

2. Відшкодування збитків, пов’язаних з обмеженням їх прав, яке 
мало місце внаслідок розголошення інформації про факт за-
раження цих осіб вірусом імунодефіциту людини;

3. Безоплатне забезпечення ліками, необхідними для лікування 
будь-якого наявного у них захворювання, засобами особистої 
профілактики та на психосоціальну підтримку;

4. Безоплатний проїзд до місця лікування і у зворотному на-
прямку за рахунок лікувальної установи, яка видала направ-
лення на лікування;

5. Користування ізольованою жилою кімнатою.
6. Участь Віл-інфікованих та хворих на сНід осіб у випробу-

ваннях медичних засобів і методів, науковому вивченні або 
навчальному процесі, фотографуванні, відео – та кінозйом-
ках проводиться тільки за їх згодою.

7. Використання крові та інших біологічних матеріалів Віл-ін-
фікованих або хворих на сНід осіб для наукових досліджень 
провадиться лише за їх згодою і передбачає компенсацію в 
порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

8. Забороняється відмова у прийнятті до лікувальних закладів, 
у наданні медичної допомоги, ущемлення інших прав осіб на 
підставі того, що вони є Віл-інфікованими чи хворими на 
сНід, а також ущемлення прав їх рідних і близьких на цій 
підставі.

9. Неправомірні дії посадових осіб, які порушують права Віл-
інфікованих та хворих на сНід, їх рідних і близьких, можуть 
бути оскаржені до суду.

10. Особи, зараження яких Віл-інфекцією сталося внаслідок вико-
нання медичних маніпуляцій, мають право на відшкодування 
в судовому порядку завданої їх здоров’ю шкоди за рахунок вин-
ної особи.

Випадок з практики: до районного суду м. м. звернулась гр. ю. 
з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок розголо-
шення інформації про її Віл-позитивний статусі, як наслідок, звіль-
нення з роботи. Заклад охорони здоров’я, у якому особа проходи-
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ла профілактичний медичний огляд, надіслав роботодавцю витяг з 
первинної медичної документації, де був зазначений діагноз Віл-за-
хворювання. Позивачка жодної інформації від медиків про діагноз 
не отримала. службові особи закладу проінформували батька гр. 
ю. про захворювання. Запропонуємо правовий аналіз даної ситуації 
на предмет дотримання прав гр. ю. медичними працівниками від-
повідної лікувальної установи.

Розглянувши подані матеріали справи, звернено увагу на такі 
положення:

1. гр. ю. слід звернутись до прокуратури (органів внутрішніх 
справ) із заявою у порядку ст. 94 Кримінально-процесуального ко-
дексу України і клопотати про порушення кримінальної справи за 
ст. 145 Кримінального кодексу України («Розголошення лікарської 
таємниці») проти службових осіб закладу охорони здоров’я, його ме-
дичних працівників, що причетні до розголошення лікарської таєм-
ниці. В основу обґрунтування тяжких наслідків, що є обов’язковою 
ознакою об’єктивної сторони цього складу злочину, покласти звіль-
нення з роботи та інше.

2. Окрім цього, у випадку порушення кримінальної справи слід 
подавати цивільний позов у цій справі на підставі ст. 28 Криміналь-
но-процесуального кодексу України, або подавати позов про відшко-
дування моральної шкоди у порядку цивільного судочинства. У цьо-
му випадку вбачаються такі порушення:

права на таємницю про стан здоров’я;
Відомості про результати медичного огляду, наявність чи від-

сутність Віл-інфекції в особи, яка пройшла медичний огляд, є кон-
фіденційними і становлять лікарську таємницю! Передача таких ві-
домостей дозволяється тільки особі, якої вони стосуються, а у ви-
падках, передбачених законами України, також законним представ-
никам цієї особи, закладам охорони здоров’я, органам прокуратури, 
дізнання, досудового слідства та суду.

Законодавче підґрунтя: ст. 32 Конституції України, ст. 286 ци-
вільного кодексу України, ст. 23, 46 Закону України «Про інфор-
мацію», ст. 40 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», Рішення Конституційного суду України (справа 
К.г. Устименка) від 30.10.1997 р., Рішення Європейського суду з прав 
людини у справі «м.с. проти швеції» («M.S. v. Sweden») (1997), ч. 2 
ст. 8 Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром на-
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бутого імунодефіциту (сНід) та соціальний захист населення», п. 7 
2 Правил медичного огляду з метою виявлення Віл-інфекції, обліку 
Віл-інфікованих і хворих на сНід та медичного нагляду за ними, за-
тверджених Постановою Кабінету міністрів України від 18.12.1998 р.

право на особисту недоторканність в аспекті згоди на ме-
дичне втручання – згоди на медичний огляд з метою вияв-
лення зараження вірусом імунодефіциту людини.

медичний огляд проводиться добровільно!
Законодавче підґрунтя: ст. 29 Конституції України, п. 3 ст. 284 

цивільного кодексу України, ст. 43 Закону України «Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я», ст. 7 Закону України 
«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіци-
ту (сНід) та соціальний захист населення», п. 2 Правил медичного 
огляду з метою виявлення Віл-інфекції, обліку Віл-інфікованих і 
хворих на сНід та медичного нагляду за ними, затверджених Пос-
тановою Кабінету міністрів України від 18.12.1998 р.

право на медичну інформацію.
людина має право на одержання офіційного висновку про ре-

зультати медичного огляду та кваліфікованих результатів щодо за-
побігання розповсюдженню Віл-інфекції! Особі, в якої за даними 
медичного огляду виявлено Віл-інфекцію, повідомляється про це 
працівником закладу охорони здоров’я, в якому проведено огляд. 
Віл-інфікована особа зобов’язана письмо засвідчити факт одержан-
ня зазначеної інформації.

Законодавче підґрунтя: ст. 32 Конституції України, ст. 285 ци-
вільного кодексу України, п. «е» ст. 6, 39 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», Рішення Конститу-
ційного суду України (справа К.г. Устименка) від 30.10.1997 р., ст. 7, 
9 Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром на-
бутого імунодефіциту (сНід) та соціальний захист населення», п. 4, 
8 Правил медичного огляду з метою виявлення Віл-інфекції, об-
ліку Віл-інфікованих і хворих на сНід та медичного нагляду за 
ними, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 
18.12.1998 р.

3. гр. ю. під час перебування у лікарні була споживачем ме-
дичних послуг, на неї поширюється дія Закону України «Про захист 
прав споживачів», та відповідно до ч. 5 ст. 110 цивільного процесу-
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ального кодексу України «позови про захист прав споживачів мо-
жуть пред’являтись також за місцем проживання споживача».

ще одним ілюстративним порушенням прав людини у сфері 
профілактики Віл/сНіду, є справа гр. м., який під час чергово-
го звернення до поліклініки у травні 2006 р. випадково дізнався, 
що його поставлено на спеціальний облік як Віл-інфіковану особу. 
співробітник закладу охорони здоров’я проінформувала про те, що 
Віл-інфекцію у нього було виявлено ще в листопаді 2004 р. Пацієнт 
звернувся до міського центру профілактики та боротьби зі сНід, де 
лікар-інфекціоніст підтвердила, що в журналі обліку Віл-позитив-
них осіб справді внесено прізвище гр. м. інформацію про факт Віл-
інфікування було отримано від міської станції переливання крові. 
гр. м. у листопаді 2004 р. здав кров як донор для своєї дружини, 
яку готували для складного хірургічного втручання. Під час пере-
вірки крові на Віл-інфекцію було отримано первинно позитивний 
результат. У грудні 2004 р. з референс-лабораторії діагностики Віл-
інфекції та вірусних гепатитів Київського інституту епідеміології та 
інфекційних хвороб було підтверджено наявність антитіл до Віл. 
У лютому 2005 р. відомості про Віл-інфікування пацієнта було пе-
редано до закладу охорони здоров’я за місцем проживання пацієнта. 
таким чином, з листопада 2004 р. до травня 2006 р. пацієнта не ін-
формували про те, що у нього було виявлено це небезпечне захворю-
вання. мОЗ України у своєму листі несвоєчасне повідомлення про 
результати обстеження на Віл пояснило недосконалістю на той час 
нормативно-правової бази з питань добровільного консультування 
і тестування громадян України на Віл. Пацієнт звернувся до суду 
в лютому 2008 р. з позовною заявою про відшкодування моральної 
шкоди в сумі 50 тис. грн., яка, на думку заявника, була заподіяна 
Управлінням охорони здоров’я та центром профілактики і боротьби 
зі снідом (відповідачі по справі). спробуємо проаналізувати цей ви-
падок з точки зору чинного національного законодавства і вважаємо 
за доцільне звернути увагу на такі положення:

1. Позивач у переліку фактів, які, на його думку, свідчать про 
неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних 
і службових обов’язків (згідно з позовною заявою), зазначив, що:

1.1 порушено його право, зокрема на охорону здоров’я та медич-
ну допомогу, які закріплені у ст. 293 цивільного кодексу України.
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слід говорити про порушення права на охорону здоров’я, гаран-
тованого ст. 283 цивільного кодексу України, та права на медичну 
допомогу, закріпленого ст. 284 цивільного кодексу України. стат-
тя 293 цивільного кодексу України встановлює право на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля. Окрім цього, порушено ст. 6 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», яка 
передбачає право на охорону здоров’я.

1.2 звертався на станцію переливання крові як донор, не мав на 
меті проходити тестування на Віл:

– відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про донорство крові 
та її компонентів» донором може бути будь-який дієздатний 
громадянин України віком від 18 років, який пройшов від-
повідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, 
визначених міністерством охорони здоров’я України.

– згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про донорство крові та 
її компонентів» посадові особи установ та закладів охорони 
здоров’я зобов’язані поінформувати донора про його права і 
обов’язки та порядок здійснення донорської функції.

– ч. 1 ст. 16 Закону України «Про донорство крові та її компо-
нентів» закріплює, що взяття крові та її компонентів у донора 
проводиться лише після його медичного обстеження.

– згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про запобігання захво-
рюванню на синдром набутого імунодефіциту (сНід) та со-
ціальний захист населення» закріплено обов’язкове лабора-
торне дослідження на наявність Віл-інфекції крові, яка от-
римана від донорів крові.

– у п. 9 Правил медичного огляду з метою виявлення Віл-інфек-
ції, обліку Віл-інфікованих і хворих на сНід та медичного на-
гляду за ними, затверджених Постановою Кабінету міністрів 
України від 18.12.1998 р., визначено, що обов’язковому лабо-
раторному дослідженню на наявність Віл-інфекції підлягає 
кров, яка отримана від донорів крові.

Отже, як бачимо, відповідно до чинної нормативно-правової бази:
гр. м. звернувся до станції переливання крові як донор, тому 

на нього поширювалось чинне на той час законодавство, що і про-
аналізовано вище. тому незалежно від бажання особи, яка вирішила 
стати донором, проводиться необхідне медичне обстеження. Особа 
може лише вирішувати, чи бути їй донором.
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Пацієнт у позовній заяві обґрунтовував свої вимоги також на 
підставі р. 9 Наказу мОЗ України «Про удосконалення добровіль-
ного консультування і тестування на Віл-інфекцію» № 415 від 
19.08.2005 р., у якому йдеться про те, що специфікою після тесто-
вої консультації донорів є те, що донор зазвичай не звертається са-
мостійно за результатами тестів, тому повідомлення про результати 
тестування з одночасним післятестовим консультуванням проводять 
фахівці територіальної поліклініки або регіонального центру про-
філактики та боротьби зі сНід. Але слід зазначити, що Наказ мОЗ 
України № 415 було прийнято 19.08.2005 р., тому цей акт не поши-
рюється на спірні правовідносини.

1.3 порушено право на медичну інформацію:
– позивач робить посилання на ст. 39 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» ще у старій ре-
дакції (нова редакція від 27.04.2007 р.).

– людина має право на одержання офіційного висновку про ре-
зультати медичного огляду та кваліфікованих результатів що-
до запобігання розповсюдженню Віл-інфекції. Особі, в якої 
за даними медичного огляду виявлено Віл-інфекцію, пові-
домляється про це працівником закладу охорони здоров’я, 
в якому проведено огляд. Віл-інфікована особа зобов’язана 
письмово засвідчити факт одержання зазначеної інформації.

Законодавче підґрунтя: ст. 32 Конституції України, ст. 285 ци-
вільного кодексу України, п. «е» ст. 6, 39 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», Рішення Конституцій-
ного суду України (справа К.г. Устименка) від 30.10.1997 р., ст. 7, 9 
Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набу-
того імунодефіциту (сНід) та соціальний захист населення», п.4, 8 
Правил медичного огляду з метою виявлення Віл-інфекції, обліку 
Віл-інфікованих і хворих на сНід та медичного нагляду за ними, за-
тверджених Постановою Кабінету міністрів України від 18.12.1998 р.

Оскільки на спірний період не було передбачено спеціальної 
норми, яка б визначала порядок інформування донора до початку 
проведення лабораторного обстеження та після про результати, то 
відповідно, проаналізувавши чинне законодавство України, інфор-
мування донора слід було забезпечити працівнику станції перели-
вання крові, що випливає з таких законодавчих положень:
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– згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про донорство крові та 
її компонентів» посадові особи установ та закладів охорони 
здоров’я зобов’язані поінформувати донора про його права і 
обов’язки та порядок здійснення донорської функції.

– особі, в якої за даними медичного огляду виявлено Віл-ін-
фекцію, повідомляється про це працівником закладу охорони 
здоров’я, в якому проведено огляд.

1.4 у листі, адресованому заявнику, мОЗ України визнало від-
повідальність закладів охорони здоров’я за інформування донорів з 
відповідним аналізом наказу мОЗ України № 415 від 19.08.2005 р. 
Знову ж таки, відбувається посилання на нормативно-правовий акт, 
який не поширював свою дію на спірні правовідносини.

2. Аналіз іншої документації, наданої по справі.
2.1 довідка Управління охорони здоров’я
– висновок Комісії (створена згідно з наказом начальника Уп-

равління охорони здоров’я) щодо інформування гр. м. про 
Віл-позитивний статус у закладі охорони здоров’я за місцем 
проживання не відповідає вимогам, встановленим законо-
давством, зокрема ст. 14 Закону України «Про запобігання за-
хворюванню на синдром набутого імунодефіциту (сНід) та 
соціальний захист населення», п. 4 Правил медичного огляду 
з метою виявлення Віл-інфекції, обліку Віл-інфікованих і 
хворих на сНід та медичного нагляду за ними, затверджених 
Постановою Кабінету міністрів України від 18.12.1998 р., де 
передбачено, що Віл-інфікована особа зобов’язана письмово 
засвідчити факт одержання інформації про результати медич-
ного огляду.

2.2. Відповідь головного лікаря закладу охорони здоров’я
2.2.1 законодавець передбачає інформування про результати ме-

дичного огляду, у даному випадку йдеться про результати лабора-
торного обстеження донорської крові. Остаточний результат цент-
ром сНіду отримано у грудні 2004 р. про наявність у крові гр. м. 
антитіл до Віл. центр дану інформацію надав станції переливання 
крові та закладу охорони здоров’я за місцем проживання. як бачимо, 
жоден із названих суб’єктів, кожен з яких мав своїм обов’язком про-
інформувати позивача про Віл-позитивний статус, цього не зробив.

2.2.2 коли компетентні органи цитують наказ мОЗ України 
№ 415, упускається положення розділу 9: «…надзвичайно важли-
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во під час дотестового консультування донора визначити найбільш 
прийнятний для нього порядок повідомлення про результати тесту 
на Віл. При зверненні донора у заклади служби крові за резуль-
татом тесту, повідомлення про результат проводить підготовлений 
фахівець цього закладу…якщо донор не звернувся у заклади служби 
крові …повідомлення про результат тесту…проводять фахівці тери-
торіальної поліклініки або регіонального центру з профілактики та 
боротьби зі сНідом».

2.2.3 законодавець чітко у ч. 3 ст. 11 Закону України «Про запобі-
гання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (сНід) та 
соціальний захист населення» закріпив положення про те, що поря-
док повідомлення про результати медичного огляду встановлюєть-
ся мОЗ України. У відповіді із закладу охорони здоров’я порядок 
з невідомих причин встановлюється наказом Управління охорони 
здоров’я міста 25.07.2006 р., який звужує коло суб’єктів інформу-
вання порівняно з наказом мОЗ України № 415, який вже на той 
час діяв. Окрім того, наказ Управління охорони здоров’я, як і наказ 
мОЗ України не розповсюджуються на спірні правовідносини, ос-
кільки документи прийняті після їх виникнення.

2.3. Відповідь головного лікаря закладу охорони здоров’я за міс-
цем проживання.

2.3.1 з приводу тези, що жоден нормативно-правовий документ 
не передбачає видачу офіційних висновків про результати обстежен-
ня у лПЗ за місцем проживання.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання за-
хворюванню на синдром набутого імунодефіциту (сНід) та соціаль-
ний захист населення» передбачено право на одержання офіційного 
висновку про результати медичного огляду. Право вимагати довідку 
про результати медичного огляду закріплено й у п. 8 Правил медич-
ного огляду з метою виявлення Віл-інфекції, обліку Віл-інфікова-
них і хворих на сНід та медичного нагляду за ними, затверджених 
Постановою Кабінету міністрів України від 18.12.1998 р.

3. гр. м. – споживач медичних послуг, тому на спірні правовід-
носини поширюватиметься дія Закону України «Про захист прав 
споживачів», і відповідно до ч. 3 ст. 22 цього Закону споживачі звіль-
няються від сплати державного мита.

4. Відповідачами по справі вважаємо: центр профілактики та 
боротьби зі сНідом, заклад охорони здоров’я за місцем проживання 
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та станцію переливання крові. Управління охорони здоров’я є нена-
лежний відповідач по справі. може, за необхідності, бути залучене 
як третя особа на стороні відповідача.

дуже часто на практиці зустрічаються порушення прав людини, 
пов’язані з дискримінацією за ознакою стану здоров’я. Право не бути 
дискримінованим за станом здоров’я гарантоване національним за-
конодавством та передбачає можливість кожної людини здійснювати 
свої права та виконувати обов’язки незалежно від стану її здоров’я, 
крім випадків законного обмеження таких прав.

літературні джерела дуже часто проілюстровані випадками з 
практики, що пов’язані з обмеженням можливості реалізації Віл-ін-
фікованими, для прикладу, права на працю, права на медичну допо-
могу. ми спробуємо провести аналіз законодавства на предмет мож-
ливості обмеження права осіб Віл-інфікованих та хворих на сНід, 
здійснювати своє право на вищу освіту.

При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна за-
знавати тільки таких обмежень, які встановлені законом, тільки 
виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і 
свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадсь-
кого порядку й загального добробуту в демократичному суспільстві 
(п. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини). Відповідно до ст. 4 
міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права де-
ржава може встановлювати тільки такі обмеження прав, які визнача-
ються законом, і лише остільки, оскільки це є сумісним з природою 
зазначених прав, і виключно з метою сприяти загальному добробу-
ту в демократичному суспільстві. стаття 18-1 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод (1950) закріплює, що обме-
ження, які дозволяються цим актом щодо зазначених прав і свобод, 
можуть застосовуватись тільки з тією метою, для якої вони перед-
бачені.

Конституція України у розділі іі «Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина» закріпила основні права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина, тобто ті, котрі визначаються найважливіши-
ми і найсуттєвішими відносинами, в основі котрих лежать найбільш 
істотні блага і цінності. Всі вони визнаються як невідчужувані і не-
порушні (ст. 21 Конституції України) в Основному Законі, який га-
рантує недоторканність конституційних прав і свобод, проголошує, 
що вони не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів 
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або внесенні зміни до чинних законів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22 Конституції Украї-
ни). Невідчужуваність, непорушність конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та неприпустимість їх звуження підтверд-
жується нормою ст. 64 Конституції України. ця стаття передбачає, 
що права і свободи, які закріплені в Конституції України, не можуть 
бути обмежені, крім випадків, встановлених Основним Законом. до 
таких обмежень Конституцією передбачені жорсткі вимоги, а саме: 
вони можуть вводитись тільки в умовах надзвичайного або воєнного 
стану тимчасово, на визначений законом строк; можуть обмежува-
тись тимчасово тільки ті конституційні права і свободи, які не виз-
начені у ст. 64 Конституції України.

Охорона здоров’я як підстава правообмежування закріплюється 
і міжнародно-правовими актами, і законодавством України. Зокре-
ма, ст. 2 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод (1952) передбачає право на освіту («нікому не може 
бути відмовлено в праві на освіту») і не закріплює жодного обмежен-
ня цього права. Основний Закон України передбачає, що однією з 
підстав обмеження прав і свобод людини є інтереси охорони здоров’я. 
Але конституційна норма, яка гарантує право на освіту, не передба-
чає такого обмеження даної можливості як охорона/захист здоров’я 
населення тощо.

Аналіз законодавства, яке регулює питання, пов’язані із діяль-
ністю, спрямованою на запобігання поширенню Віл-інфекції та за-
хворюванню на сНід, і боротьбу з нею, а також нормативної бази у 
галузі освіти дає підстави зосередити увагу на таких положеннях:

І. Міжнародно-правові стандарти у галузі освіти:

1. Кожна людина має право на освіту. Вища освіта повинна бути 
однаково доступною для всіх на підставі здібностей кожного (ст. 26 
Загальної декларації прав людини (рекомендаційний характер), п. 
«с» ч. 2 ст. 13 міжнародного пакту про економічні, соціальні і куль-
турні права (ратифікована Україною), ст. 4 Конвенції про боротьбу з 
дискримінацією в галузі освіти).

2. Забороняється закриття для будь-якої особи чи групи осіб 
доступу до освіти (ст. 1 Конвенції про боротьбу з дискримінацією в 
галузі освіти).



Ірина Сенюта

���

3. На державу, сторону Конвенції, покладається обов’язок: 1) ска-
сувати всі законодавчі постанови та адміністративні розпорядження й 
припинити адміністративну практику дискримінаційного характеру 
в галузі освіти (п. «а» ч. 1 ст. 3 Конвенції про боротьбу з дискриміна-
цією в галузі освіти); 2) вжити, за необхідності, у законодавчому по-
рядку заходів, потрібних для того, щоб усунути всіляку дискриміна-
цію під час прийому учнівської молоді до навчальних закладів (п. «б» 
ч. 1 ст. 3 Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти).

ІІ. Національне законодавство у галузі освіти:

1. Право громадян на освіту: громадяни України мають право на 
безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно 
від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду 
та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, 
ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця прожи-
вання та інших обставин (ст. 3 Закону України «Про освіту»). Один 
з основних принципів освіти в Україні є доступність для кожного 
громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються держа-
вою (ст. 6 Закону України «Про освіту»).

2. держава забезпечує доступність і безоплатність ... вищої осві-
ти в державних і комунальних навчальних закладах. громадяни ма-
ють право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комуналь-
них навчальних закладах на конкурсній основі (ст. 53 Конституції 
України).

3. громадяни України мають право на здобуття вищої освіти 
(ст. 4 Закону України «Про вищу освіту»). державна політика у га-
лузі вищої освіти ґрунтується, зокрема, на принципах: доступності 
та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином Ук-
раїни, створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої 
освіти (ст. 3 Закону України «Про вищу освіту»).

ІІІ. Міжнародно-правові стандарти у галузі охорони 
здоров’я:

1. лікарі і Національні медичні асоціації повинні активно брати 
участь у створенні надійного механізму, який би підтримував стійку 
рівновагу між правом пацієнта не підпадати під несправедливі дії, 
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викликані упередженнями, і правом інших членів суспільства на за-
хист від невиправданого ризику зараження (п. 6 тимчасового поло-
ження про сНід, ВмА, 1987).

2. Забезпечити прийняття, зміцнення і дотримання відповідно-
го законодавства, положень і інших заходів для ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо осіб, Віл-інфікованих і хворих на сНід, для за-
безпечення повного здійснення ними всіх прав людини; зокрема, за-
безпечити їх доступ, серед іншого, до освіти... (п. 58 декларації про 
прихильність до справи боротьби з Віл/сНідом, ООН, 2001).

ІV. Законодавство України у галузі охорони здоров’я:

1. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21 Кон-
ституції України). Не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками (ч. 2 ст. 24 Конституції України)).

2. Кожний громадян України має право на правовий захист від 
будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із ста-
ном здоров’я (п. «и» ст. 6 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я).

3. Забороняється ущемлення прав осіб на підставі того, що вони 
є Віл-інфікованими чи хворими на сНід (ст. 18 ЗУ «Про за-
побігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту 
(сНід) та соціальний захист населення»).

4. Км України, центральним органам виконавчої влади, Рм 
АРК, обласним Київській та севастопольській міським дер-
жавним адміністраціям, органам місцевого самоврядування 
посилити контроль за дотриманням встановлених Конститу-
цією України та законами України прав і свобод Віл-інфіко-
ваних та хворих на сНід осіб у сфері ...освіти тощо... (Поста-
нова ВР України «Про Рекомендації парламентських слухань 
на тему: «соціально економічні проблеми Віл/сНіду, нарко-
манії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання»»).

5. створення умов для навчання Віл-інфікованих дітей у ... ви-
щих навчальних закладах («Концепція стратегії дій Уряду, 
спрямованих на запобігання поширенню Віл-інфекції/сНі-
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ду, на період до 2011 року», затверджена Постановою Км Ук-
раїни від 04.03.2004 р.).

Резюмуючи проведений аналіз міжнародного і національного 
законодавства, можна зробити висновок, що в Україні охороняється 
право людини на захист від дискримінації за ознакою стану здоров’я 
при реалізації права особою (-ами) з Віл/сНідом на вищу освіту 
(у т.ч. медичну).
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13.
досВід захисту ПраВ людей, 
що жиВуть з Віл (лжВ), сПожиВачіВ 
ін’єкційних наркотикіВ (сін) 
благодійною асоціацією «сВіт надії»

Відповідно до статутних цілей та місії благодійної асоціації 
«світ надії» основна цільова група, з якою ми працюємо, – це люди, 
що живуть з Віл (лжВ), споживачі ін’єкційних наркотиків (сіН) та 
їх найближче оточення. Виходячи з цього і формується перелік пи-
тань, в тому числі і правових, з якими звертаються до нас клієнти. 
якщо розглядати нашу роботу у правозахисному полі, то тут можна 
виділити декілька проблем які зустрічаються найчастіше:

Розголошення медпрацівниками (особливо у маленьких 
містечках та селах) Віл-статусу пацієнта;
Відмова у наданні медичної допомоги (зокрема у разі необ-
хідності хірургічного втручання) .
Влаштування дітей зі статусом Віл+ у дошкільні заклади.
Протиправні дії працівників міліції по відношенню до сіН.

У разі розголошення Віл-статусу людини, мова йде відразу про 
декілька проблем: по-перше, це завжди пов’язано з абсолютно на-
хабним, зухвалим ставленням працівників нашої «безкоштовної» 
медицини до таких людей (а інколи і з вимаганням грошей); по-
друге, у маленькому містечку «новини» розходяться миттєво і життя 
такої людини стає нестерпним. На жаль, на сьогодні, ми не маємо 
жодного прецеденту, коли б клієнт вирішив «піти до кінця», тобто 
за підтримки наших юристів звернутися до суду. як правило, наміри 
лжВ, які звертаються до нас за правовою допомогою, обмежуються 
бажанням попередити та налякати адміністративними реагуванням 
«зверху» якогось конкретного лікаря. такі клієнти намагаються са-
мотужки врегулювати відносити із соціальним оточенням, пов’язані 

24 статтю підготував максим демченко, виконавчий директор БА «світ надії».
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із розголошенням їх статусу і не бажають будь-якого публічного роз-
гляду їх справи. ми діємо, в першу чергу, в інтересах клієнта і тому 
не маємо жодного випадку, коли б медпрацівника притягнули до су-
дової відповідальності за порушення конфіденційності діагнозу па-
цієнта. У такому разі ми звертаємось до керівника управління охо-
рони здоров’я Полтавської ОдА, або до міського управління (в за-
лежності від підпорядкування медичної установи). Започатковується 
службове розслідування, питання розглядає комісія і навіть врахо-
вуючи потужну корпоративну солідарність медиків, адміністрація 
повинна вжити заходів. сам факт того, що питання розглядається 
керівництвом, виноситься догана, або ще щось – позитивно впливає 
на зміну поведінки медиків до лжВ. і хоча ми не маємо яскравих 
прикладів «невідворотного покарання» медиків для висвітлення у 
місцевих Змі (що було б найефективнішим засобом подолання дис-
кримінації по відношенню до лжВ), позитивний ефект все ж таки 
маємо. На сьогодні більшість керівників медичних установ нашої 
області знають асоціацію «світло надії» і добре усвідомлюють, що у 
разі конфлікту з пацієнтом вони матимуть справу не з окремою лю-
диною, а з організацією, яка має адвокатів і адміністративні важелі 
впливу на рівні обласної адміністрації.

щодо відмови у наданні медичної допомоги маємо такий яскра-
вий приклад. У квітні 2007 року клієнтом програми замісної підтри-
муючої терапії (ЗПт) став К., який має статус Віл+. йому виповни-
лося 34 роки, 17 з яких він вживав ін’єкційні наркотики. Завдяки 
участі у програмі він припинив вживання вуличних наркотиків і 
отримав можливість зайнятися власним здоров’ям. як з’ясувалось 
під час обстежень, окрім Віл він має ще і декілька опортуністичних 
хвороб, в тому числі і тБ. сергій розпочав курс АРВ-лікування і мав 
стійку мотивацію до участі у програмі, але, як водиться, – наздог-
нало кримінальне минуле. Під час чергової зустрічі з працівниками 
міліції (ППс) виникла суперечка, а потім бійка його було жорсто-
ко побито і наступного дня він звернувся до лікарів сНід-центру 
зі скаргами на біль у животі. як з’ясувалось після попереднього об-
стеження – розпочалась внутрішня кровотеча і терміново була не-
обхідна операція. сергій був без проблем госпіталізований до другої 
міської лікарні, але коли хірург дізнався про його Віл-статус, то ка-
тегорично відмовився від операції. Враховуючи, що не можна було 
гаяти ані хвилини ми терміново прибули до лікарні і провели швид-
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кі переговори з головним лікарем. Після наведених нами «вагомих» 
аргументів, щодо втручання у справу керівника управління охорони 
здоров’я, а в разі необхідності і заступника голови облдержадмініст-
рації (вона ж голова обласної Координаційної Ради з питань Віл/
сНіду) операцію успішно провели і сергій одужав. тобто мова зно-
ву йде про застосування адмінресурсу. Після успішного вирішення 
проблеми наш клієнт не захотів подати скаргу з тим, щоб вже адво-
кати «відпрацювали свій хліб» і довели справу до суду.

У березні 2007 року до організації звернулись мешканці м. Пи-
рятин (Полтавська обл.) щодо проблеми влаштування дітей зі стату-
сом Віл+ у дошкільні заклади. Під час перебування членів мульти-
дисціплінарної команди проекту «Прихильність до ВААРт» у інфек-
ційному відділенні Пирятинської районної лікарні із заявами про 
надання допомоги звернулись:

с. (25 років, Віл+) – син ю. 3,5 роки
А. (26 років, Віл+) – син Є. 4 роки, приймає ВААРт
О. (27 років, Віл+) – донька ж. 4 роки
Ол. (30 років Віл+, ПіН, вживає наркотики 10 років) – чоловік О.
Проблема полягала у тому, що жінки звертались до різних до-

шкільних закладів з метою влаштування дітей і якщо при першій 
зустрічі їм давали згоду, то після ознайомлення з документами ді-
тей – відмовляли, пояснюючи це відсутністю вільних місць, чергою, 
проживанням не «в тому» районі, тощо. тобто напряму ніхто не ска-
зав, що ми не будемо брати вашу дитину зі статусом, хоча при розмові 
з керівниками закладів було зрозуміло, що причина відмови поля-
гає саме в цьому. для детального вивчення ситуації «на місце подій» 
виїхав фахівець з адвокації. Після зустрічей з жінками та уточнення 
даних стосовно кола посадових осіб, причетних до проблеми, було 
проведено робочі зустрічі із заступником (начальник відділу пере-
бував у відпустці) керівника районного відділу освіти та методистом 
дошкільних закладів. В ході переговорів посадовцям була роз’яснена 
хибна позиція керівників закладів та визначено можливі наслідки 
порушення прав наших клієнтів. суттєвим аргументом переговорів 
стала пропозиція щодо виїзду до Пирятина групи юристів асоціації 
та звернення безпосередньо до керівника обласного управління ос-
віти для подолання зазначеної проблеми. По завершенню зустрічі ми 
отримали письмову відповідь з гарантією влаштування дітей до са-
дочків не пізніше 1 червня. Було також досягнуто домовленість щодо 
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проведення у травні циклу просвітницьких семінарів для педагогів 
та вихователів дошкільних закладів з метою зруйнування міфів сто-
совно ризику інфікування як самих педагогів, так і дітей. В резуль-
таті здійснених заходів з червня 2007 року всі троє дітей відвідують 
дошкільні заклади, почувають себе добре і ми не мали звернень від 
їх батьків щодо «особливого» ставлення у групі до цих малюків.

Окремо слід сказати про історію т. На наш погляд, вона типова 
щодо ставлення правоохоронців до сіН. ця дівчина спочатку ста-
ла клієнткою правозахисного проекту тому, що зазнала фізичного 
насильства з боку працівників міліції і звернулася по допомогу до 
нашої організації. Одразу ж підключилися юристи – була прове-
дена експертиза, подана заява про нанесення тілесних ушкоджень, 
тобто зроблені всі необхідні кроки для того, що захистити права т. 
і уберегти її від тиску з боку міліції щодо започаткування справи 
про «побиття». справа ускладнювалась ще й тим, що «за плечима» 
у нашої клієнтки було декілька незавершених кримінальних справ, 
пов’язаних з вживанням наркотиків, і весною мав відбутися суд, 
який із вірогідністю 100% виніс би рішення про позбавлення волі 
років на 3-4. Однак завдяки ефективній роботі адвокатів, шляхом 
переговорів та компромісів вдалося владнати цю непросту справу. 
тобто, як часто буває у таких випадках, мова йшла про домовленість 
між міліціонерами і адвокатами: ми призупиняємо справу про по-
биття – вони закривають «надумані» справи.

На сьогодні маємо, також, низку епізодів, щодо пресингу з боку 
правоохоронців по відношенню до клієнтів замісної терапії. типова 
практика полягає в тому, що клієнта програми, який повинен кож-
ного дня отримати дозу препарату затримують на 2-3 доби і викорис-
товуючи стан абстинетного синдрому від метадону, вимагають брати 
на себе якісь справи, або намагаються схилити до співробітництва 
з органами. Враховуючи той факт, що ми на всіх рівнях декларує-
мо програму ЗПт, як фактор вилучення людини з кримінального 
обігу наркотиків (замінюючи залежність від опіатів терапевтичною 
дією метадону) ми, завдяки таким діям міліції, фактично сприяємо 
тортурам. Звісно, ми не можемо з цим миритися і шляхом зустрі-
чей і переговорів, як з керівництвом міського управління мВд так 
і обласного, намагаємося вплинути на дуже активних працівників 
ВБНОН та кримінального розшуку. Всіляку підтримку у цій справі 
нам надає помічник міністра мВд у Полтавській області з прав лю-
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дини А. стучілова. і маємо певні зрушення – вже декількох заареш-
тованих клієнтів під супроводом працівників міліції привозили на 
сайт програми ЗПт для видачі препарату, а одного доставили навіть 
із залу суду (по дорозі до сіЗО).

Підводячи підсумки, можна сказати, що тільки активна грома-
дянська позиція та постійна, цілеспрямована правозахисна діяль-
ність може дати результат. В інтересах клієнтів ми використовуємо 
всі засоби: широке висвітлення у Змі, адміністративні важелі і юри-
дичний компонент. Зрештою, маємо стільки прав, скільки здатні 
«відвоювати» у бюрократичної машини.
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14. ПраВоВе регулюВання надання 
Психіатричної доПомоги В україні�5

Ймовірно, прийде день, коли буде визнано, що лю
ди, які мають діагноз психічного захворювання, 
повинні користуватися правами нарівні з іншими 
громадянами їхніх країн. Будьяка спеціальна до
помога або захист, що може їм знадобитися через 
інвалідність, жодною мірою не повинні змінювати 
їхніх основних цивільних прав.

Чемберлен

На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав 
і свобод людини є домінуючою. У цьому напрямі прийнято низку 
міжнародних нормативно-правових актів, котрі визначають людину 
найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і 
свобод – головним обов’язком демократичної держави. так, Загальна 
декларація прав людини (1948) закріплює положення, згідно з яким 
визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, і рівних та 
невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загально-
го миру. міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права (1966) проголошує, що всі права людини «випливають із влас-
тивої людській особі гідності».

дані положення отримали своє відображення й у Конститу-
ції України, згідно з якою людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність та безпека є найвищою соціальною цінніс-
тю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним 
обов’язком держави (ст. 3).

25 стаття підготовлена іриною дячук (магістр права, член Всеукраїнської громад-
ської організації «фундація медичного права і біоетики України», старший юрист 
юридичної фірми «MedLex»).
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таким чином, зазначеним конституційним приписом проголо-
шено, що однією з передумов нормальної життєдіяльності кожної 
людини є її здоров’я – як фізичне, так і психічне. З урахуванням 
цього положення забезпечення належного стану психічного здоров’я 
населення потребують посиленої уваги з боку держави. Розлади 
психічного здоров’я особи в Україні визнаються соціально небезпеч-
ними захворюваннями. Згідно із статистичними даними кількість 
осіб серед населення, що мають психічні розлади, становить 4-5% 
(для порівняння, наприкінці 1990-х років відношення складало 2-
3%). дещо вищим є рівень поширеності граничних станів психіки 
(за різними даними – 20%). З метою збереження здоров’я населення 
держава гарантує надання діагностичної, консультативної, лікуваль-
ної і реабілітаційної допомоги у психіатричних закладах.

Надзвичайно насиченою в плані розгляду справ, пов’язаних з 
наданням особі психіатричної допомоги, є практика Європейського 
суду з прав людини. 23 лютого 2006 р. було прийнято Закон Украї-
ни «Про виконання рішень та застосування практики Європейсь-
кого суду з прав людини». Однією з найважливіших його норм для 
правозастосовної практики нашої держави є положення ст. 17 цьо-
го Закону, у якій передбачено, що суди застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику суду як джерело права.

Питання щодо психічно хворих з’ясовувалось Європейським 
судом з прав людини (далі – ЄсПл) у Рішенні «Вінтерверп проти 
Нідерландів» (1979). У Європейській конвенції про захист прав та ос-
новоположних свобод (1950, далі – Конвенція) не вказано, що слід 
розуміти під словом «психічно хворі». цьому терміну не можна дати 
чітке тлумачення – як зазначалось Комісією, значення цього термі-
на постійно розширюється разом із новими досягненнями в галузі 
психіатрії, появою гнучкіших методів лікування, змінами у ставлен-
ні суспільства до психічних захворювань, зокрема, зростає розумін-
ня проблем психічно хворих пацієнтів. У будь-якому разі очевидно, 
що п. «е» ч. 1 ст. 5 Конвенції не слід розуміти як дозвіл на затриман-
ня особи лише тому, що її погляди або поведінка відхиляються від 
норми, яка переважає у конкретному суспільстві. На думку ЄсПл, 
за винятком невідкладних випадків, особа не може бути позбавле-
на волі, якщо не буде достовірно встановлено, що вона психічно 
хвора. сама природа того, що має бути встановлено компетентним 
національним органом – тобто реальний розлад психіки, потребує 
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об’єктивної медичної експертизи. Розлад психіки повинен мати та-
кий характер або такий ступінь, який би виправдовував обов’язкове 
позбавлення свободи. Крім того, правомірність подальшого триман-
ня у психіатричній лікарні залежить від того, чи зберігається стан 
психічного розладу.

Особливо важливим і небезпечним видається питання примусо-
вого надання психіатричної допомоги будь-якого виду. У цій сфері 
ЄсПл слухав не одну справу. серед них і справа «Горшков проти 
України» (2005), «Вінтерверп проти Нідерландів» (1979). Заявники 
в обидвох справах обґрунтовували порушення п. 4 ст. 5 Конвенції, 
згідно з яким кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або 
затримання, має право на судовий розгляд, при якому суд без зволі-
кання встановлює законність затримання і приймає рішення про 
звільнення, якщо затримання є незаконним. ЄсПл наголосив у вис-
новку Рішення 2005 р., що ключовою гарантією за п. 4 ст. 5 Конвен-
ції є те, що особа, яка примусово утримується у психіатричному за-
кладі, повинна мати право на судовий перегляд за її власним бажан-
ням. доступ особи, яка утримується, до судді не має залежати від 
доброї волі адміністрації закладу, де утримується особа, викорис-
товуватись за розсудом керівництва медичного закладу. У Рішенні 
«Вінтерверп проти Нідерландів» зазначено, що важливо аби зацікав-
лена особа мала доступ до суду і можливість бути вислуханою осо-
бисто або через будь-яку форму представництва, без чого вона буде 
позбавлена «основних процесуальних гарантій, які застосовуються у 
справах, пов’язаних з позбавленням волі». Психічне захворювання 
може бути причиною обмеження чи зміни способу здійснення права 
на звернення до суду, але воно не може слугувати виправданням по-
рушення самої суті цього права.

Аналіз чинного національного законодавства дає підстави стверд-
жувати, що у Законі України «Про психіатричну допомогу» від 
22.02.2000 р. (далі – Закон) передбачено таку гарантію, на якій наго-
лошує ЄсПл. так, зокрема, у ст. 25 Закону закріплено право на осо-
бисту участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов’язаних 
з наданням особі психіатричної допомоги та обмеженням у зв’язку з 
цим її прав. Окрім цього, у ст. 17 Закону («Продовження госпіталіза-
ції особи в примусовому порядку») гарантовано право особи, яка була 
госпіталізована у примусовому порядку, скеровувати клопотання про 
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припинення госпіталізації до суду через кожні три місяці з часу ухва-
лення судом рішення про продовження такої госпіталізації.

При розробці цього Закону групою психіатрів з Асоціації 
психіатрів України був ретельно вивчений і використаний світовий 
досвід у галузі організації психіатричної допомоги. В основі доку-
мента лежить порівняльний аналіз різних національних законів про 
психічне здоров’я. Положення цього законодавчого акту поєднують 
правові й організаційні питання надання психіатричної допомоги 
з урахуванням законних прав хворих, а також описом спеціальних 
прав та обов’язків лікарів-психіатрів.

Зупинимося на деяких правових проблемах, що мають безпо-
середнє практичне значення, зокрема на аспекті конфіденційності, 
який стосується відомостей про захворювання пацієнта. стаття 6 
Закону містить вимогу про забезпечення конфіденційності відомос-
тей про стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатрич-
ної допомоги. Особливістю правового регулювання права особи на 
медичну таємницю у процесі надання їй психіатричної допомоги є 
встановлення випадків та умов правомірного розголошення таких 
відомостей внаслідок волевиявлення такої особи або її законного 
представника. Зокрема, за усвідомленою згодою особи або її закон-
ного представника відомості про стан психічного здоров’я цієї особи 
та надання їй психіатричної допомоги можуть передаватися іншим 
особам лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, 
для проведення обстеження та лікування чи захисту її прав і закон-
них інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в 
науковій літературі, використання у навчальному процесі (ч. 3 ст. 6 
Закону).

Зрозуміло, що у психіатрії як специфічній сфері охорони здоров’я 
ступінь правової захищеності пацієнта має свої особливості. Пра-
вом на одержання і використання конфіденційних відомостей про 
стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допо-
моги наділена сама особа та/або її законний представник (ч. 2 ст. 6 
Закону). А тому згоду на незбереження у таємниці відомостей про 
стан психічного здоров’я та надання особі психіатричної допомо-
ги, згідно з вищезазначеними законодавчими вимогами, дає сама 
особа, якої стосуються такі відомості, або її законний представник. 
Оскільки така згода повинна бути усвідомленою, виникає сумнів у 
послідовності думки законодавця щодо дієвості та можливості прак-



Ірина Дячук

��0

тичної реалізації правомірного розголошення відомостей, що ста-
новлять медичну таємницю у сфері психіатрії, коли згоду дає сама 
особа, якої стосуються такі відомості.

Незважаючи на відсутність прямого законодавчого закріплен-
ня змісту усвідомленої згоди особи на розголошення відомостей про 
стан її психічного здоров’я та надання психіатричної допомоги, за 
допомогою системного підходу для з’ясування смислового наванта-
ження цього поняття, доцільно скористатись дефініцією у контекс-
ті усвідомленої згоди на надання психіатричної допомоги особі, за-
кріпленою у ст. 1 Закону. З визначення змісту останньої випливає, 
що основними критеріями усвідомленості такої згоди є вільне її вис-
ловлення та здатність особи зрозуміти інформацію, яка надається 
їй для прийняття відповідного рішення. З метою з’ясування мож-
ливості практичного застосування положення ч. 3 ст. 6 Закону з од-
ночасним дотриманням права особи на медичну таємницю у сфері 
психіатрії доцільно проаналізувати зміст вищеназваних критеріїв.

Вільне висловлення згоди означає прийняття та висловлен-
ня пацієнтом рішення щодо інформації про стан свого психічного 
здоров’я та надання психіатричної допомоги, у процесі якого реалі-
зується право на приватність, без жодного впливу будь-яких зов-
нішніх чинників. Забороняється будь-який тиск на пацієнта, а та-
кож гарантується можливість у будь-який момент відкликати такий 
дозвіл. слово «вільне» підкреслює, що дане рішення та його вислов-
лення не можуть бути результатом зовнішнього примусу чи актив-
ного переконання будь-кого (навіть лікаря) у необхідності передачі 
третім особам інформації про стан психічного здоров’я особи та на-
дання їй психіатричної допомоги. Воно не повинно бути результа-
том активного впливу волі іншої людини, а повинно бути лише ре-
зультатом особистого вибору, що ґрунтується на повній інформації 
про ситуацію. таким чином, вільне висловлення пацієнтом згоди на 
розголошення відомостей про стан її психічного здоров’я та надання 
психіатричної допомоги більшою мірою є зовнішнім критерієм, що 
визначає усвідомленість згоди пацієнта, а тому залежить від умов, 
створених медичним персоналом у межах психіатричного закладу.

Разом з тим, викликає низку зауважень зміст другого критерію, 
що визначає усвідомленість згоди на розголошення медичної таєм-
ниці у сфері психіатрії, – здатність особи зрозуміти інформацію, яка 
надається для прийняття відповідного рішення.
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Пацієнтом психіатричного закладу є особа, яка страждає на 
психічний розлад та потребує застосування до неї комплексу за-
ходів, що становлять зміст психіатричної допомоги. А відтак, роз-
лад психіатричної діяльності безумовно впливає на здатність особи 
розуміти будь-яку інформацію, що надходить до неї. такий вплив 
виявляється у тому, що із зростанням ступеня тяжкості психічного 
розладу здатність особи сприймати і розуміти ту чи іншу інформа-
цію викликає обґрунтовані сумніви. сприйняття та усвідомлення 
оточуючого середовища, в тому числі інформації від сторонніх осіб, 
відбувається з різноманітними відхиленнями від реально існуючих 
явищ і процесів. Однак у будь-якому випадку особа, яка страждає 
на психічний розлад, не в змозі адекватно оцінити надану їй ін-
формацію. Надання психіатричної допомоги особі, яка страждає на 
психічний розлад, спрямоване на відновлення у неї здатності адек-
ватно сприймати оточуючий світ, розуміти та усвідомлювати інфор-
мацію, що надходить до неї, тобто на нормалізацію стану її психіч-
ного здоров’я.

Разом з тим, вищезгадані критерії усвідомленості згоди особи, 
яка страждає на психічний розлад, на розголошення медичної таєм-
ниці в галузі психіатрії слід розглядати у нерозривному взаємозв’язку 
між собою. дослідження останнього показує, що за наявності єдино 
можливої для такої особи нездатності зрозуміти адекватно інфор-
мацію, яка надається їй для прийняття відповідного рішення, віль-
не висловлення такої згоди може відбуватися лише формально. За 
таких умов говорити про достатній рівень правового забезпечення 
збереження за особою, яка страждає на психічний розлад, права са-
мостійно визначати долю відомостей про стан її психічного здоров’я 
та надання психіатричної допомоги не доводиться.

На підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, 
що положення ч. 3 ст. 6 Закону в частині можливості передачі ін-
шим особам відомостей про стан психічного здоров’я особи та на-
дання їй психіатричної допомоги за усвідомленою згодою цієї особи 
об’єктивно не можуть бути реалізовані на практиці, а тому є т.зв. 
«мертвою» правовою нормою. Очевидно, що такого роду правові 
норми не можуть гарантувати неухильне дотримання основополож-
них прав людини у сфері психіатрії відповідно до існуючих міжна-
родно-правових стандартів.
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дуже важливими є проблеми недобровільного огляду і приму-
сової госпіталізації. як правило, пацієнти не хочуть лікуватися в 
психіатричній лікарні. Проте цього не бажають не лише хворі, але 
дуже часто їхні родичі пояснюють усілякими психологічними при-
чинами неадекватну поведінку своїх близьких, неправильними пог-
лядами хворого, різними переживаннями тощо. Примусовій госпі-
талізації підлягають лише психічно хворі, небезпечні для себе або 
для оточуючих, тобто коли пацієнт може покінчити життя самогубс-
твом або заподіяти будь-яку шкоду людям, які його оточують. якщо 
такого хворого госпіталізують без його згоди або згоди родичів, то 
протягом доби його зобов’язаний оглянути консиліум лікарів і необ-
хідно отримати дозвіл суду на примусове лікування такого хворого.

Багато ускладнень виникає, коли пацієнт не вважає себе хво-
рим, не погоджується на лікування і категорично вимагає негайно 
виписати його з психіатричної лікарні. Аналогічної позиції часто 
дотримуються й родичі хворих. При цьому психіатри піддаються не-
обґрунтованій критиці у зв’язку з тим, що про психіатрію негативно 
пишуть у Змі, найчастіше, погано розуміючи специфіку проблеми.

Зрештою складається ситуація, за якої лікареві значно легше 
взагалі не госпіталізувати хворого, ніж направити його на лікуван-
ня. Хворий не хоче, щоб його лікували, родичі дотримуються такої 
ж позиції, і в таких випадках можна одержати письмову відмову хво-
рого і його родичів від госпіталізації і не відправляти людину до лі-
карні. Але в такий спосіб хворий позбавляється законного права на 
медичну допомогу. Протягом багатьох років людина не розуміє, що 
вона хвора, і вимагає, щоб до неї ставились як до психічно здорової і 
не визнає необхідності надання їй психіатричної допомоги.

Порядок призначення примусового медичного лікування, тер-
міни огляду і виписки встановлюються Законом «Про психіатричну 
допомогу» не лише у випадках недобровільної госпіталізації, але й у 
випадках вчинення суспільно небезпечних діянь (цій проблемі при-
свячені відповідні положення Кримінального, Кримінально-проце-
суального кодексів України та інших нормативно-правових актів).

Випадок з практики:
Уже другий рік поспіль розглядається справа, що отримала ве-

ликий резонанс серед української громадськості. мова йде про дов-
готривале надання психіатричної допомоги особі, обвинуваченій у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу 
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України. Обвинуваченого, в першу чергу, направили до львівської 
обласної психіатричної лікарні. Згідно з висновком комісії психіатрів 
обвинувачений є психічно хворою особою та потребує невідкладного 
лікування. Адвокат неодноразово ставив питання про незаконність 
поміщення його підзахисного у психіатричну лікарню, однак роз-
гляд його звернень не увінчався успіхом. Впродовж півроку ця особа 
перебувала на лікуванні у психіатричній лікарні та одночасно стоя-
ла на обліку у психіатра слідчого ізолятора м. львова. через півроку 
після тривалих письмових запитів адвоката про здоров’я підзахис-
ного останнього знімають з обліку у психіатра львівського слідчого 
ізолятора, що дало можливість для проведення повторної судово-
психіатричної експертизи. численні клопотання адвоката підзахис-
ного про проведення такої експертизи суд не задовольнив, що також 
викликає великий сумнів у законності такого поміщення. Натомість 
підсудного без будь-яких пояснень направляють в республіканську 
психіатричну лікарню м. дніпропетровська для подальшого надан-
ня психіатричної допомоги в примусовому порядку.

як бачимо, в цій ситуації мають місце численні порушення чин-
ного законодавства як щодо питань правомірності поміщення осо-
би в психіатричний заклад, так і порушення процесуальних прав 
представника у цій справі. Ключовим питанням залишається необ-
хідність з’ясування реального стану психічного здоров’я особи, що 
вчинила злочин. тому в даному випадку в представника підсудного 
є всі законні підстави для оскарження рішення про поміщення осо-
би у психіатричний заклад.

діяння, що порушують законні права та інтереси осіб у сфері 
психіатрії, переслідуються у кримінально-правовому порядку. Зокре-
ма, статтею 151 Кримінального кодексу України передбачено кримі-
нальну відповідальність за незаконне поміщення особи в психіат-
ричний заклад, тобто поміщення в зазначений заклад завідомо 
психічно здорової особи. слід зауважити, що судовій практиці ви-
падки притягнення медичних працівників до кримінальної відпові-
дальності за такі суспільно небезпечні діяння є поодинокими. це 
пояснюється, в першу чергу, високим рівнем латентності діянь, що 
за своїм змістом охоплюються цим складом злочину. Аналіз прак-
тики діяльності психіатричних закладів в Україні в поточному році 
свідчить, що на факти неправомірного поміщення осіб в психіат-
ричний заклад вказують матеріали службових перевірок компетент-
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них державних органів, які стосувалися порушень службовими осо-
бами психіатричних закладів інших вимог чинного законодавства.

Випадок з практики:
На початку січня 2008 року до головного управління охорони 

здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі – гОУЗ 
ХОдА) надійшло звернення депутата обласної ради, голови підко-
місії по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, у яко-
му містились матеріали службової перевірки по факту організації 
семи актів судово-психіатричної експертизи, сфальсифікованих го-
ловним лікарем Харківської обласної клінічної психіатричної лікар-
ні, а також відомості про інші факти, які мали місце в заявах пра-
цівників цього закладу, що були перевірені автором звернення ра-
зом з двома депутатами міської ради. В цьому документі йшлося про 
те, що впродовж тривалого часу керівник закладу зловживав своїм 
службовим становищем: грубо порушував законодавство про пра-
цю та технологічний режим обслуговування хворих у психіатрич-
ному відділенні, допускав випадки підробки підписів психіатрів-
експертів (у семи актах судово-психіатричних експертиз виявлено 
чотири випадки підробки підписів експерта-психіатра та судового 
психіатра психіатричного закладу). головами експертних комісій та 
в склад комісій призначались особи, які не були внесені в держав-
ний реєстр атестованих судових експертів, а відтак, – відповідно до 
чинного законодавства не мали права на виконання подібних служ-
бових функцій.

Крім того, голова підкомісії по боротьбі з організованою при-
ступністю та корупцією облради повідомив про існування невроло-
гічного стаціонару – цілого відділення, існування якого не узгодже-
не з гОУЗ ХОдА, на утримання якого витрачається чимало держав-
них коштів (зокрема, наголошено про фактичне примусове, постій-
не утримання з порушенням всіх термінів госпіталізації, на повно-
му державному забезпеченні, жінки, в квартирі якої мешкає новий 
власник житла – дочка одного з лікарів психіатричного закладу, 
відповідно до договору про довічне утримання хворої… в психлікар-
ні, за державні кошти).

Результати роботи тимчасової комісії (наказ гУОЗ ХОдА від 
20.02.08 р.), що була створена з метою перевірки наведених фактів, 
до складу якої увійшли провідні фахівці гУОЗ ХОдА, обласної сані-
тарно-епідеміологічної станції та науковців Харківської медичної 
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академії післядипломної освіти, були розглянуті 20.02.2008 р. на за-
сіданні колегії гОУЗ ХОдА. Відповідно до рішення колегії було ви-
рішено:

1. Визначити роботу головного лікаря обласної клінічної психіат-
ричної лікарні № 3 незадовільною.

2. Підготувати та направити матеріали перевірки до Управління 
мВс України в Харківській області, Управління сБУ, проку-
ратури Харківської області.

3. Направити до голови обласної державної адміністрації подан-
ня щодо розгляду питання подальшого перебування на зай-
маній посаді головного лікаря ОКПл № 3.

Постійна комісія Харківської обласної ради з питань охорони 
здоров’я, материнства та дитинства, в роботі якої взяли участь пред-
ставники керівництва Харківської обласної державної адміністра-
ції, Харківської обласної ради, прокуратури, сБУ, провідні фахівці, 
вчені, науковці з психіатрії, наркології та експертної роботи регіо-
ну, також надала вкрай негативну оцінку стану справ в обласній 
психіатричній лікарні № 3.

Враховуючи чисельні звернення лікарів-психіатрів, лікарів-ек-
спертів, що працюють у судово-психіатричному відділенні № 18 
цього закладу, від депутатів різних рівнів, певну соціальну напругу 
в колективі, тенденційність та неадекватну спрямованість деяких 
звернень співробітників лікарні до облдержадміністрації, органів 
виконавчої влади, прокуратури, інших державних та контролюю-
чих органів, керівництво гУОЗ ХОдА звернулося до міністерства 
охорони здоров’я України (далі – мОЗ України) з проханням ко-
місійної перевірки ситуації, що склалася. А саме, з пропозицією 
розглянути питання про створення компетентної комісії у складі 
досвідчених фахівців судово-психіатричної експертизи, зокрема із 
профільного Українського Нді соціальної та судової психіатрії та 
наркології мОЗ України, для проведення незалежної ретельної пе-
ревірки та оцінки стану справ щодо організації та проведення су-
дово-психіатричних експертиз у Харківській обласній клінічній лі-
карні № 3.

На початку квітня поточного року спеціально створена комісія 
мОЗ України після проведеної перевірки підтвердила факти, на-
ведені в довідці комісійної перевірки гУОЗ ХОдА, а також додат-
ково встановила недоліки в організації роботи закладу, відсутність 
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належного контролю з боку головного лікаря та його заступників, 
порушення ліцензійних прав медичної практики, фінансово-госпо-
дарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, умов оплати 
праці, тобто мали місце порушення Законів України «Про психіат-
ричну допомогу», «Про судову експертизу», невідповідність чинному 
законодавству деяких пунктів «Положення про відділення судово-
психіатричної експертизи № 18 обласної клінічної психіатричної лі-
карні № 3», тощо.

Комісією мОЗ України були внесені конкретні пропозиції для 
швидкого усунення виявлених недоліків в роботі лікарні та запобі-
гання їх виникнення в майбутньому. Перша з них така: «головно-
му управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної 
адміністрації здійснити заходи щодо притягнення винних у вище 
перелічених недоліках осіб до дисциплінарної відповідальності та 
розглянути питання щодо доцільності їх перебування на займаних 
посадах».

25 червня 2008 року головою Харківської обласної державної ад-
міністрації підписано розпорядження про звільнення з посади го-
ловного лікаря обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. На-
ведений випадок вважається чи не найяскравішим прикладом адек-
ватного реагування на неприпустимі форми діяльності психіатрич-
ного закладу, що у свою чергу, якісно впливає на дотримання за-
конних прав громадян у сфері психіатрії. У зв’язку з виявленням 
фактів підроблення офіційних документів, що стосуються питань 
поміщення осіб у психіатричний заклад та надання їм психіатрич-
ної допомоги, тепер чи не найважливішим питанням для працівни-
ків правоохоронних органів залишається перевірка законності по-
міщення у зазначений заклад осіб, що перебувають на стаціонарно-
му лікуванні.

як бачимо, механізм правового регулювання надання психіат-
ричної допомоги в Україні нагально потребує удосконалення. Пра-
вові та організаційні засади забезпечення осіб психіатричною до-
помогою не повною мірою відповідають вимогам сьогодення, а від-
так – не відзначаються високим рівнем ефективності у практичному 
вимірі.

ці положення враховані в проекті Закону України «Про основні 
засади державної політики у сфері профілактики алкоголізму, нарко-
манії та токсикоманії» щодо внесення змін до Закону України «Про 
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психіатричну допомогу» (07.03.2008 р., статус проекта – 29.09.2008 р. 
передано на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань охо-
рони здоров’я).

Відомо, що в основі наркологічної патології лежать порушен-
ня психічної діяльності та нездатність хворого адекватно оцінювати 
свій психічний стан і поведінку, в тому числі при прийнятті рішен-
ня щодо надання наркологічної допомоги. Особи з наркологічною 
патологією можуть вчиняти дії, що становлять ризик небезпеки для 
життя і здоров’я цієї особи, або оточуючих. Згідно з міжнародною 
класифікацією хвороб, травм і причин смерті наркологічна патоло-
гія включена до спеціального розділу «Психічні розлади та розлади 
поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин», який охоп-
лює всі існуючі форми цієї патологіі.

ця обставина дала право авторам проекту віднести цю патоло-
гію до психічних розладів і поширити норми Закону України «Про 
психіатричну допомогу» на відносини, що виникають у сфері надан-
ня наркологічної допомоги. Разом з тим, існує доцільність закріп-
лення в спеціальному законі особливостей організації надання нар-
кологічної допомоги, що обумовлені наявністю юридично значимих 
особливостей цієї групи захворювань.

Зокрема, виникла необхідність законодавчого врегулювання 
відносини у сфері надання наркологічної допомоги особам, які вжи-
вають наркотичні засоби, психотропні та токсичні речовини без оз-
нак залежності від цих засобів і речовин, й особам, хворим на алко-
голізм, наркоманію чи токсикоманію, в невідкладних випадках чи 
за рішенням суду без згоди особи і її законного представника в при-
мусовому порядку, та у сфері здійснення медико-соціальної реабілі-
тації. доцільність прийняття законопроекту про основні засади де-
ржавної політики у сфері профілактики алкоголізму, наркоманії та 
токсикоманії визначається також необхідністю приведення чинного 
законодавства у сфері охорони психічного здоров’я у відповідність до 
вимог сьогодення.

таким чином, у нижченаведеній порівняльній таблиці відтворе-
но співвідношення чинної редакції окремих статей Закону України 
«Про психіатричну допомогу» та редакції законодавчих положень, 
що пропонується згідно з проаналізованим проектом.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України 
«Про основні засади державної політики у сфері профілактики 

алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» 
(щодо внесення змін до окремих законів України)

Чинна редакція

Закон України «Про психіатричну допомогу»

Стаття 2. Законодавство України про психіатричну допомогу 

Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Консти-
туції України і складається з Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих 
відповідно до них. 

дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства, які перебувають в Україні. 

якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передба-
чені законодавством України про психіатричну допомогу, то застосовуються 
правила міжнародного договору.

Стаття 11. Психіатричний огляд

Психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності чи від-
сутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної 
допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та по-
рядок її надання. 

Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або 
за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років (малолітньої 
особи) – на прохання або за згодою її батьків чи іншого законного пред-
ставника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієз-
датною, – на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із 
батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника психіат-
ричний огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням (згодою) органів 
опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду.

Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої 
згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані 
відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про на-
явність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:

вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою 
безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
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Запропоновані зміни

Стаття 2. Законодавство України про психіатричну допомогу 

Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конс-
титуції України і складається з Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих 
відповідно до них. 

дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства, які перебувають в Україні.

Дія цього Закону поширюється на відносини у сфері надання наркологіч-
ної допомоги на території України, з урахуванням особливостей, встановлених 
спеціальними законами.

якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передба-
чені законодавством України про психіатричну допомогу, то застосовуються 
правила міжнародного договору.

Стаття 11. Психіатричний огляд

Психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності чи від-
сутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної 
допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та по-
рядок її надання.

Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або 
за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років (малоліт-
ньої особи) – на прохання або за згодою її батьків чи іншого законного 
представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку не-
дієздатною, – на прохання або за згодою її законного представника. У разі 
незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного пред-
ставника психіатричний огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням 
(згодою) органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду.

Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої 
згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані 
відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про на-
явність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:

вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою 

безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
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неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві пот-
реби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або 

завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням 
психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. 

Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої 
згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіат-
ром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого 
огляду. із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатрич-
ному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи.

Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди 
її законного представника повинна бути подана у письмовій формі та містити 
відомості, що обґрунтовують необхідність психіатричного огляду і вказують на 
відмову особи чи її законного представника від звернення до лікаря-психіатра. 
лікар-психіатр має право робити запит щодо надання йому додаткових медич-
них та інших відомостей, необхідних для прийняття відповідного рішення. 

У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають 
достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи 
тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні 
наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи 
оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві 
потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатрич-
ний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення 
психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її закон-
ного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіат-
ричний огляд проводиться ним негайно. 

У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність обставин, 
передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті, заява 
повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обґрунто-
вують необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення обґрун-
тованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди 
або без згоди її законного представника лікар-психіатр направляє до суду 
за місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного ог-
ляду особи в примусовому порядку. до заяви додається висновок лікаря-
психіатра, який містить обґрунтування про необхідність проведення такого 
огляду, та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-
психіатром у примусовому порядку за рішенням суду. 

лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов’язаний від-
рекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як 
лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти мету огляду. 

дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров’я 
особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомен-
дації фіксуються у медичній документації.
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неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві пот-

реби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або 

завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням 

психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. 
Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої 

згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіат-
ром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого 
огляду. із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатрич-
ному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи. 

Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без 
згоди її законного представника повинна бути подана у письмовій формі 
та містити відомості, що обґрунтовують необхідність психіатричного огляду 
і вказують на відмову особи чи її законного представника від звернення 
до лікаря-психіатра. лікар-психіатр має право робити запит щодо надання 
йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття 
відповідного рішення. 

У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають 
достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи 
тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні 
наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи 
оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві 
потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатрич-
ний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення 
психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її закон-
ного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіат-
ричний огляд проводиться ним негайно.

У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність обставин, пере-
дбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті, заява повин-
на бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обґрунтовують 
необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення обґрунтованості 
заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди 
її законного представника лікар-психіатр направляє до суду за місцем про-
живання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особи в 
примусовому порядку. до заяви додається висновок лікаря-психіатра, який 
містить обґрунтування про необхідність проведення такого огляду, та інші 
матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у 
примусовому порядку за рішенням суду.

лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов’язаний від-
рекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як 
лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти мету огляду.

дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров’я 
особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомен-
дації фіксуються у медичній документації.
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Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить заві-
домо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров’я цієї 
особи, тягне за собою відповідальність, передбачену законом. 

Стаття 12. Амбулаторна психіатрична допомога

Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром на 
прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років 
(малолітньої особи) – на прохання або за згодою її батьків чи іншого закон-
ного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку 
недієздатною, – на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного 
із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника амбу-
латорна психіатрична допомога неповнолітньому здійснюється за рішенням 
(згодою) органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду. 

Амбулаторна психіатрична допомога може надаватися без усвідомленої 
згоди особи або без згоди її законного представника у разі встановлення у 
неї тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди 
своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання 
їй психіатричної допомоги. Амбулаторна психіатрична допомога особі без її 
усвідомленої згоди або без згоди її законного представника надається ліка-
рем-психіатром в примусовому порядку за рішенням суду. 

Питання про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку вирішується судом за місцем проживання особи. Заява про 
надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому поряд-
ку направляється до суду лікарем-психіатром. до заяви, в якій повинні бути 
викладені підстави для надання особі амбулаторної психіатричної допомоги 
без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника, передбачені 
частиною другою цієї статті, додається висновок лікаря-психіатра, який міс-
тить обґрунтування про необхідність надання особі такої допомоги. 

Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому 
порядку, повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на міся-
ць, а комісією лікарів-психіатрів – не рідше одного разу на 6 місяців для вирі-
шення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги.

У разі необхідності продовження надання особі амбулаторної психіат-
ричної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців лікар-психіатр 
повинен надіслати до суду за місцем проживання особи заяву про про-
довження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусо-
вому порядку. до заяви, в якій повинні бути викладені підстави надання 
особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої згоди та без 
згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, 
додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обґрунтування 
про необхідність продовження надання особі такої допомоги. В подальшому 
продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в приму-
совому порядку проводиться кожного разу на строк, який не може переви-
щувати 6 місяців. 
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Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить заві-
домо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров’я цієї 
особи, тягне за собою відповідальність, передбачену законом. 

Стаття 12. Амбулаторна психіатрична допомога

Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром на про-
хання або за усвідомленою згодою особи; щодо особи віком до 14 років (ма-
лолітньої особи) – на прохання або за згодою її батьків чи іншого законного 
представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієз-
датною, – на прохання або за згодою її законного представника. У разі незгоди 
одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника 
амбулаторна психіатрична допомога неповнолітньому здійснюється за рішен-
ням (згодою) органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду. 

Амбулаторна психіатрична допомога може надаватися без усвідомленої 
згоди особи або без згоди її законного представника у разі встановлення у 
неї тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди 
своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання 
їй психіатричної допомоги. Амбулаторна психіатрична допомога особі без її 
усвідомленої згоди або без згоди її законного представника надається ліка-
рем-психіатром в примусовому порядку за рішенням суду. 

Питання про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку вирішується судом за місцем знаходження психіатричного 
закладу, в якому особі надавалася психіатрична допомога. Заява про надання 
особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку направ-
ляється до суду лікарем-психіатром. до заяви, в якій повинні бути викладені 
підстави для надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її ус-
відомленої згоди та без згоди її законного представника, передбачені части-
ною другою цієї статті, додається висновок лікаря-психіатра, який містить 
обґрунтування про необхідність надання особі такої допомоги.

Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому 
порядку, повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на міся-
ць, а комісією лікарів-психіатрів – не рідше одного разу на 6 місяців для вирі-
шення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги. 

У разі необхідності продовження надання особі амбулаторної психіатрич-
ної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців лікар-психіатр пови-
нен надіслати до суду за місцем проживання особи заяву про продовження 
надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. 
до заяви, в якій повинні бути викладені підстави надання особі амбулаторної 
психіатричної допомоги без її усвідомленої згоди та без згоди її законного 
представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок 
комісії лікарів-психіатрів, який містить обґрунтування про необхідність про-
довження надання особі такої допомоги. В подальшому продовження на-
дання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку 
проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
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У разі погіршення стану психічного здоров’я особи, якій надається ам-
булаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, та ухилення від 
виконання цією особою або її законним представником рішення суду про 
надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку 
психіатрична допомога може надаватися на підставах та в порядку, передбаче-
них статтями 14, 16 і 17 цього Закону. 

Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку припиняється за рішенням комісії лікарів-психіатрів у разі видужання 
особи або такої зміни стану її психічного здоров’я, що не потребує надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, або за рішен-
ням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатрич-
ної допомоги в примусовому порядку. 

Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної до-
помоги в примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій надаєть-
ся ця допомога, або її законним представником через 3 місяці з часу ухвалення 
судом рішення про надання або продовження надання особі такої допомоги. 

Стаття 13. Госпіталізація особи до психіатричного закладу

Особа госпіталізується до психіатричного закладу добровільно – на її 
прохання або за її усвідомленою згодою. Особа віком до 14 років (мало-
літня особа) госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або 
за згодою її батьків чи іншого законного представника. Особа, визнана у 
встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіат-
ричного закладу на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного 
із батьків або відсутності батьків чи законного представника госпіталізація 
неповнолітнього до психіатричного закладу проводиться за рішенням (зго-
дою) органу опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду. Згода на 
госпіталізацію фіксується у медичній документації за підписом особи або її 
законного представника та лікаря-психіатра.

госпіталізація особи у випадках, передбачених частиною першою цієї 
статті, здійснюється за рішенням лікаря-психіатра. 

Особа може бути госпіталізована до психіатричного закладу в примусо-
вому порядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, а також 
у випадках проведення експертизи стану психічного здоров’я особи або за-
стосування до особи, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно 
небезпечне діяння, примусового заходу медичного характеру на підставах та 
в порядку, передбачених законами України.

Стаття 22. Порядок судового розгляду заяв 
про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в 
примусовому порядку розглядається судом за місцем проживання цієї особи 
у триденний строк з дня її надходження.
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У разі погіршення стану психічного здоров’я особи, якій надається ам-
булаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, а ухилення від 
виконання цією особою або її законним представником рішення суду про 
надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку 
психіатрична допомога може надаватися на підставах та в порядку, передбаче-
них статтями 14, 16 і 17 цього Закону. 

Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку припиняється за рішенням комісії лікарів-психіатрів у разі видужання 
особи або такої зміни стану її психічного здоров’я, що не потребує надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, або за рішен-
ням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатрич-
ної допомоги в примусовому порядку. 

Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної до-
помоги в примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій надаєть-
ся ця допомога, або її законним представником через 3 місяці з часу ухвалення 
судом рішення про надання або продовження надання особі такої допомоги. 

Стаття 13. Госпіталізація особи до психіатричного закладу

Особа госпіталізується до психіатричного закладу добровільно – на її 
прохання або за її усвідомленою згодою. Особа віком до 14 років (мало-
літня особа) госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або 
за згодою її батьків чи іншого законного представника. Особа, визнана у 
встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіат-
ричного закладу на прохання або за згодою її законного представника. У разі 
незгоди одного із батьків або відсутності батьків чи законного представника 
госпіталізація неповнолітнього до психіатричного закладу проводиться за 
рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке може бути оскаржено до 
суду. Згода на госпіталізацію фіксується у медичній документації за підпи-
сом особи або її законного представника та лікаря-психіатра. 

госпіталізація особи у випадках, передбачених частиною першою цієї 
статті, здійснюється за рішенням лікаря-психіатра. 

Особа може бути госпіталізована до психіатричного закладу в примусо-
вому порядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, а також 
у випадках проведення експертизи стану психічного здоров’я особи або за-
стосування до особи, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно 
небезпечне діяння, примусового заходу медичного характеру на підставах та 
в порядку, передбачених законами України.

Стаття 22. Порядок судового розгляду заяв 
про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в 
примусовому порядку розглядається судом за місцем проживання цієї особи 
у триденний строк з дня її надходження.
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Заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до 
психіатричного закладу в примусовому порядку розглядається судом за місцем 
знаходження психіатричного закладу протягом 24 годин з дня її надходження. 

Заяви лікаря-психіатра про надання особі амбулаторної психіатричної до-
помоги в примусовому порядку, про продовження надання особі амбулатор-
ної психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядаються судом за 
місцем проживання особи у десятиденний строк з дня їх надходження. Заяви 
представників психіатричних закладів про продовження госпіталізації в при-
мусовому порядку розглядаються судом за місцем знаходження психіатрично-
го закладу у десятиденний строк з дня їх надходження. 

судові справи щодо надання психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку розглядаються в присутності особи, щодо якої вирішується питання 
про надання їй такої допомоги. Участь при розгляді цих справ прокурора, 
лікаря-психіатра чи представника психіатричного закладу, що подав заяву, та 
законного представника осіб, щодо яких розглядаються питання, пов’язані з 
наданням їм психіатричної допомоги, є обов’язковою. 

Стаття 26. Інформація про стан психічного здоров’я особи 
та надання психіатричної допомоги

лікар-психіатр зобов’язаний пояснити особі, якій надається психіатрична 
допомога, з урахуванням її психічного стану, у доступній формі інформацію 
про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, 
про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лі-
кування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість на-
дання психіатричної допомоги, її права та передбачені цим Законом можливі 
обмеження цих прав при наданні психіатричної допомоги. Право на одер-
жання зазначеної інформації щодо неповнолітнього віком до 15 років та особи, 
визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, мають їх законні 
представники. 

Особа при наданні їй психіатричної допомоги або її законний представник 
має право на ознайомлення з історією хвороби та іншими документами, а 
також на отримання в письмовому вигляді будь-яких рішень щодо надання їй 
психіатричної допомоги. 

У випадках, коли повна інформація про стан психічного здоров’я особи 
може завдати шкоди її здоров’ю або призвести до безпосередньої небезпеки 
для інших осіб, лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів можуть таку ін-
формацію обмежити. У цьому разі лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів 
інформує законного представника особи, враховуючи особисті інтереси особи, 
якій надається психіатрична допомога. Про надану інформацію або її обме-
ження робиться запис у медичній документації. 
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Заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до 
психіатричного закладу в примусовому порядку розглядається судом за місцем 
знаходження психіатричного закладу протягом 24 годин з дня її надходження. 

Заяви лікаря-психіатра про надання особі амбулаторної психіатричної до-
помоги в примусовому порядку, про продовження надання особі амбулаторної 
психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядаються судом за міс-
цем знаходження психіатричного закладу, в якому особі надавалася психіатрична 
допомога, у десятиденний строк з дня їх надходження. Заяви представників 
психіатричних закладів про продовження госпіталізації в примусовому поряд-
ку розглядаються судом за місцем знаходження психіатричного закладу у деся-
тиденний строк з дня їх надходження. 

судові справи щодо надання психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку розглядаються в присутності особи, щодо якої вирішується питання 
про надання їй такої допомоги. Участь при розгляді цих справ прокурора, 
лікаря-психіатра чи представника психіатричного закладу, що подав заяву, та 
законного представника осіб, щодо яких розглядаються питання, пов’язані з 
наданням їм психіатричної допомоги, є обов’язковою. 

Стаття 26. Інформація про стан психічного здоров’я особи 
та надання психіатричної допомоги 

лікар-психіатр зобов’язаний пояснити особі, якій надається психіатрична 
допомога, з урахуванням її психічного стану, у доступній формі інформацію 
про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, 
про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лі-
кування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість на-
дання психіатричної допомоги, її права та передбачені цим Законом можливі 
обмеження цих прав при наданні психіатричної допомоги. Право на одер-
жання зазначеної інформації щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) 
та особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, мають їх 
законні представники. 

Особа при наданні їй психіатричної допомоги або її законний представник 
має право на ознайомлення з історією хвороби та іншими документами, а 
також на отримання в письмовому вигляді будь-яких рішень щодо надання їй 
психіатричної допомоги. 

У випадках, коли повна інформація про стан психічного здоров’я особи 
може завдати шкоди її здоров’ю або призвести до безпосередньої небезпеки 
для інших осіб, лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів можуть таку ін-
формацію обмежити. У цьому разі лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів 
інформує законного представника особи, враховуючи особисті інтереси особи, 
якій надається психіатрична допомога. Про надану інформацію або її обме-
ження робиться запис у медичній



Ірина Дячук

���

як бачимо, у контексті зміни редакції положень Закону України 
«Про психіатричну допомогу» запропонований проект містить низ-
ку недоліків. Зокрема, певні вади притаманні розділу ііі законо-
проекту, який має назву «Надання наркологічної допомоги та ме-
дико-соціальної реабілітації». За змістом ч. 2 ст. 20 цього законо-
проекту наркологічна допомога має надаватися відповідно до Закону 
України «Про психіатричну допомогу» з урахуванням встановлених 
цією статтею та ст. 21-27 цього Закону особливостей. Проте законо-
проект таких особливостей майже не визначає, а фактично відтво-
рює здебільшого зміст норм, що містяться у Законі України «Про 
психіатричну допомогу», що не повною мірою узгоджується з потре-
бами систематизації законодавства.

Підпунктом 1 п. 2 Прикінцевих положень законопроекту про-
понуються зміни до Закону України «Про психіатричну допомогу», 
суть яких полягає у поширенні його дії на відносини у сфері надан-
ня наркологічної допомоги. Проте Закон України «Про психіатричну 
допомогу» і законопроект, що розглядається, мають різні предмети 
регулювання. Зокрема, Закон України «Про психіатричну допомо-
гу» визначає правові та організаційні засади забезпечення грома-
дян психіатричною допомогою, права та обов’язки органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері, гарантії 
правового і соціального захисту осіб, які страждають на психічні 
розлади. Крім цього, порядок надання наркологічної допомоги вже 
визначений розділом 3 цього ж законопроекту. тому всі положення, 
пов’язані з встановленням психічного розладу в особи, наданням 
психіатричної допомоги, необхідно виключити із проекту, оскільки 
вони належать до сфери регулювання Закону України «Про психіат-
ричну допомогу».

На підставі вищенаведеного слід зробити висновок про необхід-
ність подальшого доопрацювання проаналізованого законопроекту, 
оскільки внесення запропонованих змін до Закону України «Про 
психіатричну допомогу» не лише жодною мірою не вирішує, а навіть 
ускладнює й без того існуючі на практиці проблеми, що виникають 
у процесі надання психіатричної допомоги в Україні, та пов’язуються 
головним чином з дотриманням законних прав та інтересів людини 
і громадянина у сфері психіатрії, закріплених як міжнародно-право-
вими стандартами, так і чинним законодавством України.
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15.
українська Психіатрія – 
шляхи реформуВання 
залишаються неВизначеними

вступ

Аналіз стану системи надання психіатричної допомоги в Україні, 
дозволяє стверджувати, що українська психіатрія й досі є однією із зон 
ризику, де найбільш часто відбуваються порушення прав людини. до 
22.02.2000 Україна залишалася однією з небагатьох країн серед всіх 
країн колишнього Радянського союзу, в якій був відсутній закон про 
психіатричну допомогу, основний законодавчий документ, що регулю-
вав би процес надання психіатричної допомоги. Але й після прийнят-
тя закону в системі надання психіатричної допомоги залишається без-
ліч невирішених питань. В умовах правової незахищеності опиняються 
люди, які і без того є однією з найбільш незахищених категорій насе-
лення. В країні не існує інститутів соціальної та юридичної підтримки 
психіатричних пацієнтів. Згідно з діючим законодавством, пацієнти 
мають право на соціальну та юридичну підтримку, однак на практиці 
це положення не працює через нестачу кваліфікованих спеціалістів, які 
могли б надати таку допомогу, а також через недостатню поінформо-
ваність населення. Відсутній інститут соціальних працівників в сфері 
психіатрії не дозволяє ефективно вирішувати гострі соціальні пробле-
ми, що з ними стикнулися психічно хворі люди через свій статус.

психіатрична систеМа уКраїни

система надання психіатричної допомоги міністерства охорони 
здоров’я України складається з стаціонарних та амбулаторних за-

26 статтю надано юлією Пієвською (координатор програм, Асоціація психіатрів 
України).
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кладів. Пацієнти з проблемами психіки отримують лікування в 29 
амбулаторних клініках (диспансерах) і в 88 психіатричних лікарнях. 
як і в інших посткомуністичних державах, наші психіатричні уста-
нови є доволі архаїчними (вони не відповідають політичним, зако-
нодавчим та економічним реаліям країни), неефективними та над-
звичайно коштовними. Принципи доказової медицини нехтуються 
системою психіатричної допомоги. Наприклад, збір медичної ста-
тистики є архаїчним і не найкращої якості. епідеміологічні дослід-
ження (у західному розумінні) не проводяться. фінансові інститу-
ції ніколи не перевіряли економічну ефективність існуючої системи 
охорони психічного здоров’я.

національне заКонодавство 

про охорону психічного здоров’я

Закон про психіатричну допомогу був прийнятий українським 
парламентом у лютому 2000 року. Він визначає юридичні та органі-
заційні засади для надання психіатричної допомоги громадянам, 
виходячи з пріоритету прав та свобод людини. Прийняття цього за-
кону безумовно відіграло свого часу позитивну роль в організації 
психіатричної служби. В статтях Закону передбачені проблеми за-
безпечення громадянських прав пацієнтів та правове регулювання 
звичайної психіатричної практики та захисту прав людей з пробле-
мами психічного здоров’я. цей правовий акт є законом прямої дії 
і в своїх положеннях містить практично всі необхідні процедури і 
гарантії, що вимагаються міжнародними (в тому числі європейськи-
ми) зобов’язаннями України. В той же час існують значні проблеми, 
що пов’язані з фактичним виконанням закону: дуже часто він вико-
нується непослідовно, а в деяких випадках не виконується взагалі. 
тобто законодавство України в цьому аспекті є декларативним та 
недосконалим. Коли закони, такі, як Закон про психіатричну до-
помогу, не виконуються належним чином, вони стають просто не-
реальними або ілюзорними. А сама система надання психіатричної 
допомоги стає зоною серйозного ризику порушення прав людини.

За минулі майже дев’ять років з моменту прийняття закону ста-
ли очевидними й певні недоліки українського Закону. дуже важли-
вим мінусом є також те, що законодавець дотепер не привів у логічну 
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відповідність з цим Законом інші галузеві законодавчі акти. мініс-
терство охорони здоров’я України, в свою чергу, не підготовило всі 
необхідні підзаконні акти інструктивно-методичного характеру, які 
б сприяли правильному застосуванню Закону. такі невідповідності 
та правові колізії на практиці призводять до того, що права пацієн-
тів значно звужуються. Певні категорії осіб, які страждають на тяж-
кі психічні розлади, на практиці взагалі не мають можливості отри-
мати психіатричну допомогу. З іншого боку, нечіткі формулювання 
певних статей закону створюють умови для зловживання правами 
пацієнтів.

Наприклад, з попереднього вивчення законодавства та за ре-
зультатами чисельних опитувань лікарів та пацієнтів експерти Асо-
ціації психіатрів України стверджують:

В Законі дещо неоднозначними та переплутаними є по-
няття примусового (тобто лікування осіб, які вчинили сус-
пільно небезпечні дії) та недобровільного (тобто такого, на 
яке не отримано усвідомленої згоди пацієнта чи його за-
конного представника) лікування.
Найбільш проблем виникає навколо статей 14 та 16 Закону 
щодо недобровільної госпіталізації. Бо активного лікуван-
ня найбільше потребують саме особи, які перебувають в 
стані психозу, а отже, не можуть усвідомлювати своїх дій, 
й, зрозуміло, не можуть дати усвідомленої згоди на ліку-
вання. Закон вимагає від лікаря протягом 24 годин або от-
римати письмову усвідомлену згоду на лікування, або на-
правити до суду заяву про надання такій особі лікування 
без її згоди.
тобто майже всі пацієнти, які госпіталізуються до психіат-
ричних закладів через службу швидкої психіатричної до-
помоги, повинні проходити через суд. для цього часто па-
цієнта в неадекватному стані необхідно везти до суду, за-
мість того, щоб утримувати його на відповідному лікуван-
ні та лікувальному режимі.
З іншого боку, сучасні методи лікування дозволяють іноді 
у трьохтижневий термін виписувати із стаціонару пацієн-
тів, які поступили на лікування без усвідомленої згоди. 
В той час як закон вимагає утримувати таких хворих на 
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недобровільному стаціонарному лікуванні протягом 3-х 
місяців.
термін «усвідомлена згода» іноді трактується лікарями як 
інформована згода, або отримання такої згоди зводиться до 
простої формальності щодо певних пацієнтів, яким просто 
дають підписати текст без усвідомлення ними його змісту.
Окреме коло проблем пов’язане і з нечіткістю формулю-
вань 14 статті закону про підстави для недобровільної гос-
піталізації, яка містить дуже широкі формулювання і не 
дає чіткого визначення того, які саме пацієнти підляга-
ють недобровільній госпіталізації. Зокрема, завдяки такій 
нечіткості формулювань майже всі наркологічні пацієнти, 
які не перебувають в стані деліріуму, позбавлені можли-
вості на отримання будь-якої допомоги.

також існують певні законодавчі колізії щодо питань конфі-
денційності, часткової дієздатності та недієздатності, опікунства 
та захисту прав пацієнтів під час надання психіатричної допомо-
ги. Наприклад, Закон покладає на власника психіатричного закладу 
обов’язок захищати права пацієнтів, що унеможливлює адекватний 
захист прав пацієнтів у суперечках із самим власником такого за-
кладу.

Зовсім неопрацьованою сферою залишається застосування За-
кону «Про психіатричну допомогу» та захист прав людини щодо па-
цієнтів, які перебувають в закладах соціального захисту. Особливо 
щодо прав пацієнтів, які позбавлені дієздатності.

судовий контроль за психіатрією (що є вимогою Закону!) прак-
тично не здійснюється, є імітативним. Прокурорський нагляд (що 
також є вимогою Закону) здійснюється спорадично та не завжди 
компетентно.

фінансування психіатричної допоМоги

В Україні не існує окремого бюджету на витрати, що пов’язані з 
охороною психічного здоров’я. ця галузь фінансується за залишковим 
принципом. дослідження, яке провели фахівці Асоціації психіатрів 
України на замовлення ВООЗ у 2006 році, показало, що на централь-
ному рівні, а також часто і на регіональному рівні відсутні точні дані 
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про фінансування психіатричних закладів. Все це ускладнює встанов-
лення точних розмірів фінансування (тобто співвідношення витрат на 
психіатрію до загальних витрат в сфері охорони здоров’я) і визначення 
економічної ефективності програм, які впроваджуються в межах сис-
теми психічного здоров’я. Незважаючи на відсутність точних цифр, 
наша оцінка чітко вказує на те, що фінансування переважно спрямо-
вується до психіатричних стаціонарів – 89% усіх витрат, пов’язаних зі 
сферою психічного здоров’я, спрямовуються в психіатричні лікарні. 
В цивілізованих країнах принцип фінансування психіатричної сфери 
зовсім інший – основні кошти йдуть на амбулаторну службу.

психіатричні стаціонари Моз уКраїни 

та психоневрологічні інтернати 

Міністерства праці та соціальної політиКи

Згідно з нашим закритим експертним опитуванням (серед лі-
карів психіатричних стаціонарів), від 30 до 35% ліжок в психіатрич-
них лікарнях займають люди, які за своїм станом не потребують пе-
ребування в стаціонарі (так вважають навіть головні лікарі лікарень). 
Навіть поверхове знайомство з контингентом психоневрологічних 
інтернатів також свідчить, що значна частина його також не потре-
бує таких умов життя в закритій установі. Але де ж їм знаходитися, 
якщо в країні немає для них ані денних соціальних центрів, ані спе-
ціальних гуртожитків, ані «сестринських будинків»… і взагалі немає 
соціальних працівників в системі психіатрії. Але треба пам’ятати, 
що надзвичайно довго утримуючи пацієнтів в психіатричних лікар-
нях (треба ж головному лікарю виконувати «ліжко-дні»!), до хвороби 
додається ще й соціальна дезадаптація, інвалідизуються люди, які в 
інших умовах могли б жити гідно поруч з нами.

З 28.06.08. по 05.07.08. делегація фахівців з Німеччини та Поль-
щі у супроводі ірини Пінчук (тодішнього головного психіатра мОЗ 
України) та юрія Закаля, головного психіатра львівської області, 
відвідувала психіатричні заклади України в м. Одесі, в АР Крим 
(в м. севастополь, в м. сімферополь, в м. ялта), та у м. Києві. де-
легація складалася із дев’яти провідних фахівців в галузі охорони 
психічного здоров’я, керівників психіатричних лікарень, керівників 
лікарняних підрозділів та соціальних служб, а також керівника се-
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редньої ланки медичної допомоги. Після відвідин психіатричних ус-
танов країни, німецькі та польські інспектори констатували: «умо-
ви, в яких перебувають хворі в переповнених палатах, – несумісні з 
розумінням людської гідності, всюди – крайнє зубожіння, хворим 
дають найдешевші медикаменти вчорашнього дня, а в деяких випад-
ках людей виписують «без можливості отримати необхідні лікарські 
препарати». також була висловлена думка про те, що до психіатрії 
має бути більше уваги в українському суспільстві, парламенті, вико-
навчій владі.

психосоціальна реабілітація

В Україні до сьогоднішнього дня домінуючою залишається 
виключно медична (біологічна) концепція надання психіатричної 
допомоги, яка на перший план висуває біологічні чинники захворю-
вання, й відповідно всі зусилля покладалися саме на забезпечення 
пацієнту певного медикаментозного лікування та задоволення його 
біологічних потреб у їжі, теплі і таке інше. Пацієнти можуть отри-
мати допомогу тільки в психіатричних лікарнях (стаціонарне ліку-
вання) або за місцем проживання у психоневрологічному диспан-
сері (амбулаторна допомога). Психосоціальний же компонент допо-
моги взагалі відсутній, що майже цілком знецінює зусилля суспіль-
ства спрямовані на медикаментозне лікування людей з проблемами 
психічного здоров’я.

В Україні не існує спеціальних центрів психосоціальної реабілі-
тації для таких людей, не існує захищених робочих місць, гуртожит-
ків зі спеціальними у0мовами проживання, для більшості інвалідів 
з проблемами психічного здоров’я залишаються недоступними со-
ціально-побутові послуги на дому в разі необхідності в таких послу-
гах. Відсутня система фахової допомоги родинам, які мають дітей з 
проблемами психічного здоров’я, що призводить до повної дезадап-
тації та навіть інвалідизації таких дітей в майбутньому.

дитяча психіатрія

Однією з найбільших проблем є дитяча психіатрія. система дитя-
чої психіатрії є однією з ланок всієї психіатричної системи. традицій-
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на медикалізація цієї сфери збереглася й донині. Кількість дитячих 
психіатричних ліжок в наших лікарнях є надмірною (наприклад, на 
території всього сполученого Королівства Великої Британії цих лі-
жок менше, ніж в одному лише місті Києві), компетентних, навчених 
психологів та соціальних працівників в системі немає, існуюча систе-
ма фактично не адаптує хворих дітей до життя в суспільстві, а фор-
мує з них вічних мешканців психіатричних лікарень, інтернатів та 
в’язниць. система підготовки лікарів для роботи в цій системі зруй-
нована та викликає гірку іронію у західних фахівців, що відвідують 
нашу країну. Українською (втім, і російською) мовою не було видано 
жодного сучасного підручника або керівництва з цієї проблеми.

психіатрична допоМога в Місцях позбавлення волі

серйозною проблемою української психіатрії є значна (точних 
цифр немає, такі дослідження в Україні не проводилися) кількість 
засуджених, носіїв психіатричної патології в місцях позбавлення 
волі в Україні. департамент з питань виконання покарань не має 
власної наукової бази, яка б дозволила на сучасному рівні дослід-
жувати психолого-психіатричні аспекти особистості засуджених, які 
відбувають покарання в місцях позбавлення волі. В той же час, без 
об’єктивного та кваліфікованого розуміння цих аспектів не може 
бути модернізована багатофункціональна робота в установах вико-
нання покарань. сотні лікарів-психіатрів, наркологів та практичних 
психологів, які працюють в межах цієї системи, потребують кваліфі-
кованого сприяння дослідників, які є компетентними в цій пробле-
матиці. В усіх без винятку європейських країнах системи виконан-
ня покарання таку допомогу отримують. там регулярно проводяться 
медичні (психіатричні), психологічні та соціологічні дослідження, 
впроваджені на практиці результати яких, дозволяють більш адек-
ватно та ефективно здійснювати ресоціалізацію засуджених.

опіКунсьКі ради яК середовиЩе зловживання 
праваМи психічно хворих

серед психіатричних пацієнтів існує дві категорії людей: ті, 
які можуть самі звернутися по допомогу (або їх родичі) у випадках 
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порушень їх прав, й інша категорія пацієнтів, які за станом сво-
го здоров’я не можуть цього зробити. Найбільш типові порушення 
прав цих людей пов’язані з призначенням опікунства, майновими 
питаннями, дотримання опікунами умов призначення опікунства. 
Невідповідність законодавчих документів практиці роботи міських 
опікунських рад створює багато можливостей для шахраїв, які є і 
серед родичів пацієнтів, і серед працівників лікарень, і серед держ-
службовців. Положення про Опікунську раду датовано 1996 р.; воно 
було розроблено виходячи з «сімейного кодексу» та інструкції «Про 
опіку та піклування» від 1996 р. На сьогоднішній день положення 
та інструкції з призначення опікунства не відповідають цивільному 
Кодексу України. Все це створює сприятливі умови для зловживан-
ня правами психічно хворих громадян України.

гроМадсьКа дуМКа Щодо психічно хворих

У лютому 2008 року Київський міжнародний інститут соціоло-
гії (Кміс) проводив дослідження, яке мало назву «думки та погля-
ди населення України». співробітники АПУ домовилися з керівни-
ками даного проекту про те, щоб включити в це дослідження кіль-
ка питань, що стосуються ставлення населення до психічно хворих 
громадян. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх 
областях України та в Автономній республіці Крим. Було зібрано 
2046 анкет, і результати виявилися дуже цікавими і навіть несподі-
ваними. Виявилося, що майже 78% наших співгромадян ставляться 
з явним співчуттям і терпимістю до психічно хворих. це говорить 
про те, що в країні існують передумови для підготовки та проведен-
ня широких просвітницьких кампаній, спрямованих на формуван-
ня позитивного ставлення до психічно хворих співгромадян і змен-
шення стигматизації даної категорії людей. і на проведення зміни 
в системі надання психіатричної допомоги в цілому, оскільки 78% 
українців з розумінням підтримають таку необхідну країні реформу 
психіатричної системи.
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16. декілька зауВажень щодо закону 
«Про Психіатричну доПомогу»�8

Закон України «Про психіатричну допомогу, прийнятий у 2000 
році, має багато суттєвих недоліків, які прямо загрожують або психіч-
но хворим, або їх оточенню.

стаття 6 передбачає примусовий огляд хворих лише у двох ви-
падках:

1. Організація надання особі, яка страждає на тяжкий психіч-
ний розлад, психіатричної допомоги;

2. Провадження дізнання, попереднього слідства або судового 
розгляду за письмовим запитом особи, яка проводить дізнан-
ня, слідчого, прокурора та суду.

А для огляду дитини, якій ще не виповнилось 14 років, необхід-
на згода обох батьків (піклувальників). це призводить до того, що 
психічно хворі не отримують своєчасну допомогу. Є випадки вбивств 
і каліцтва своїх родичів психічно хворими. дуже часто страждають 
сторонні особи.

У випадках прямих погроз або неадекватних дій з боку психічно 
хворого, який вже відмовився від обстеження психіатрів, чи таке пи-
тання постає уперше, жертви агресії мають викликати міліцію, яка 
викликає швидку психіатричну допомогу.

це забирає багато зайвого часу, та ще, за нашим досвідом міліція 
далеко не завжди адекватно оцінює ситуацію, особливо, коли на аг-
ресію психічно хворого скаржиться хтось із родини. ми стикались 
з випадками відмови надати допомогу працівниками міліції у ви-
падках, коли агресивний психічно хворий загрожував повбивати або 
порізати когось із родини. На виклики сторонніх осіб міліція реагує 
скоріше і адекватніше, але і тут витрачається певний час.

два приклади:

27 стаття підготовлена інною сухоруковою, Харківська правозахисна група.
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1. до нас звернулась громадянка К., дочка якої, знаходячись в 
психотичному стані, ледь не вбила її внука (свого сина), також вона 
загрожувала вбити свою матір. мати хворої і бабуся потерпілої ди-
тини викликала міліцію, але міліціянти сказали, що мати має пра-
во вчити свою дитину. Після такого «навчання» дитина потрапила 
до нейрохірургії з черепно-мозковою травмою. У будь-якій цивілі-
зованій державі сам факт побиття дитини та ще й з вадою для його 
здоров’я невідворотно потягнув би звинувачувальний вирок, позбав-
лення батьківських прав для здорових батьків А хворі потрапили б 
до психіатричної лікарні.

2. Психічно хворий довго і безкарно знущався над родиною. Бив 
жінку і дітей, до того, що вони звертались до травматологів, викли-
кали «швидку». сусіди, які чули, як плачуть діти, не могли спокійно 
на це реагувати, і, на відміну від міліції, намагались захистити дітей. 
Хворий почав погрожувати їм вбивством, демонстрував сокиру. На 
цьому етапі жінка звернулась до нас і, за нашою порадою, подзво-
нила до міліції. Наряд прибув негайно, викликав швидку, і хворого 
госпіталізували.

можна точно сказати, що така редакція закону «Про психіат-
ричну допомогу», яка не враховує відповідальність міліції, не перед-
бачає кримінальну відповідальність службових осіб у такому випад-
ку, як побиття хлопчика хворою матір’ю, а також відповідальність 
того з батьків, який перешкоджав огляду дитини, в сучасних умовах 
нашого суспільства є небезпечною.

ще небезпечнішим закон «Про психіатричну допомогу» є для 
силових структур. Бо в цьому законі немає жодного слова про те, що 
солдати строкової служби, контрактники так саме, як і всі військо-
вослужбовці збройних сил України, повинні неодмінно обстежува-
тись психіатрами – це має бути їх обов’язком і на це не може бути 
потрібна їх згода.

Бо в іншому випадку це призводить до каліцтв, самогубств і 
вбивств в армії. це призводить до того, що в армію потрапляють 
психічно хворі, а їх, особливо контрактників, ніхто не має права ко-
місувати за психіатричною статтею і, навіть, обстежити без їх згоди.

ст. 7 Закону «Про психіатричну допомогу» не дозволяє інфор-
мувати про наявну психіатричну хворобу будь-кого, окрім самого 
пацієнта, чи його опікунів, батьків та випадків, передбачених ст. 6 
цього Закону (див. вище)
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Отже, психіатричні диспансери згідно з тим же законом не ма-
ють права передавати відомості про тих юнаків, які з дитинства зна-
ходяться в них на обліку, до призовних комісій, як цього потребує 
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Виникає абсурдна ситуація, коли одні медичні заклади досте-
менно знають, що призовник є непридатним до служби в силових 
структурах, але не можуть повідомити про це своїх колег з призов-
них комісій, бо несуть за це кримінальну відповідальність.

Не менш абсурдним є те, що більшість психічно хворих військо-
вослужбовців і контрактників місяцями обстежуються у шпиталях, 
щоб знайти у психічно хворого якусь соматичну патологію, для то-
го, щоб його комісувати, бо військовослужбовець відмовляється від 
лікування у психіатричному відділенні шпиталю.

Показовим є приклад з хворим військовослужбовцем за конт-
рактом ж., якій був хворий на психопатію, але категорично відмо-
влявся обстежуватись у психіатрів. його майже сім місяців перево-
дили з одного шпиталю до іншого. і тільки після того, як він був 
переведений на строкову службу, його комісували за ст. 57б (грижа 
страховоду)

Здається, що медичне законодавство, як і медична галузь в ці-
лому, нікому не потрібна. депутати не звертають уваги на недоско-
налість медичного законодавства, не хочуть на законодавчому рівні 
реформувати медичну галузь.

Закон «Про психіатричну допомогу» разом із законом «Про 
обіг прекурсорів і наркотичних речовин» вкрай ускладнив роботу 
психіатрів, бо стара система обліку і надання допомоги хворим цим 
законом порушена, а нової дійової системи немає.

Крім того, що психіатри обмежені в правах огляду і надання 
допомоги хворим, закон «Про психіатричну допомогу» ще нікого не 
врятував від зазіхань на його майно, спробу заволодіти квартирою 
тощо.

як приклад, можна навести ситуацію з хворою л., одинокою 
жінкою, яка, до того, як перенесла інсульт, працювала науковим 
співробітником на кафедрі в одному з вузів м. Харкова. саме її ко-
леги звернулись до нас, коли відвідали хвору і дізнались від лікарів 
звичайного неврологічного відділення, що л. після інсульту втрати-
ла розум, і тому її переводять у інтернат для психохроників.
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Колеги л. ніякої розумової відсталості не побачили, крім іс-
тотного після інсульту затруднення у висловленні окремих слів. Во-
ни написали заяву на ім’я головного лікаря медичної установи, де 
вона лікувалась, якій відповів їм, що л. ніде не прописана, і в неї 
немає паспорта.

На цьому етапі колеги л. звернулись до Харківської правоза-
хисної групи. співробітники ХПг, яким колеги л. надали всі дані 
про прописку та приватизацію квартири, звернулись вже до паспор-
тного столу. чиновниця – паспортистка спочатку сказала, що в неї 
така особа не зареєстрована, тобто підтвердила відповідь головного 
лікаря.

Але, коли співробітники ХПг звернулись до начальника РОВд, 
раптом знайшлись і відомості про прописку і приватизацію. А того 
же вечора колеги хворої знайшли у неї під подушкою її паспорт, яко-
го там до того не було і л. не знала, куди він подівся.

Психіатр, підпис якого був в карточці л., відмовився від контак-
ту з працівниками ХПг.

Отже, уявна «демократичність» Закону «Про психіатричну допо-
могу» ніяк не уберігає одиноких і беззахисних людей від налагодже-
ної системи чиновного бандитизму і корупції.

Закон потребує негайних змін, про що ми неодноразово, вже в 
2009 році писали народним депутатам А. яценюку, А. гриценко та 
іншим.
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17. ПраВа ПацієнтіВ у рішеннях 
єВроПейського суду з ПраВ людини�8

За роки діяльності Європейський суд з прав людини (далі – 
ЄсПл) прийняв чимало рішень, які стосуються захисту прав лю-
дини в галузі охорони здоров’я. слід зазначити, що рішення ЄсПл 
мають вагомий вплив на національне законодавство загалом та пра-
возастосовну практику зокрема, що справедливо одержало своє ві-
дображення у нормі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 р., згідно з якою суди застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику ЄсПл як джерело права.

Насамперед зосередимо свою увагу на ключовому праві люди-
ни – праві на життя, без якого усі інші можливості втрачають своє 
значення. За ст. 2 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод (1950) (далі – Конвенція) кожен має право на жит-
тя, яке охороняється законом. Українське законодавство закріплює 
невід’ємне право людини на життя, що гарантоване у ст. 27 Кон-
ституції України та ст. 281 цивільного кодексу України, а також 
обов’язок держави – захищати життя людини.

цікавим у контексті забезпечення цього права є кілька рішень 
ЄсПл, які висвітлюють різні аспекти реалізації права на життя. Зок-
рема рішення ЄсПл «Во проти Франції» (Vo v. France) (2004)29 тор-
кається однієї з дуже важливих і складних проблем при з’ясуванні 
суті права на життя і права на повагу до гідності. У ньому ЄсПл 
дійшов висновку, що питання про те, з якого моменту виникає право 

28 стаття підготовлена іриною сенютою (к.ю.н., доцент, президент юридичної фір-
ми «MedLex», президент ВгО «фундація медичного права і біоетики України»).
29 Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2004 – 2005 рр.). Праці 
львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту 
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук Ук-
раїни. – серія іі. Коментарі прав і законодавства. Вип. 6. – львів, 2006. – 440 с.
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людини на життя, повинно вирішуватись на національному рівні, ос-
кільки, по-перше, у більшості держав серед тих, котрі ратифікували 
Конвенцію, зокрема у франції, це питання однозначно не вирішене 
і залишається предметом публічних дебатів; по-друге, між європей-
ськими державами загалом немає правового чи наукового консенсусу 
щодо визначення початкового моменту життя. також у Рішенні за-
значено, що природа і правовий статус ембріона чи плода невизначені 
на європейському рівні загалом. Принаймні більшість європейських 
держав визнають, що людський ембріон належить до людського роду. 
На думку ЄсПл, потенціал і здатність ембріона людини стати лю-
диною вимагають його захисту в ім’я людської гідності, однак це не 
вимагає розглядати його як людину, котрій належить право на життя 
у сенсі ст. 2 Конвенції. ЄсПл також висловив своє переконання що-
до небажаності та, зрештою, неможливості за існуючого стану справ 
вирішити абстрактно питання про те, чи можна вважати ненародже-
ну дитину людиною у сенсі ст. 2 Конвенції.

ця ж позиція ЄсПл підтримана й у Рішенні в справі «Еванс про
ти Сполученого Королівства» (2006)30. («Evans v. United Kindom») За-
явниця скаржилась, що вимога згоди батька на продовження збері-
гання та імплантацію запліднених яйцеклітин порушувала, зокре-
ма право ембріона на життя відповідно до ст. 2 Конвенції. ЄсПл 
також висловив своє переконання щодо небажаності та, зрештою, 
неможливості за існуючого стану справ вирішити абстрактно питан-
ня про те, чи можна вважати ненароджену дитину людиною у сенсі 
ст. 2 Конвенції. ЄсПл підкреслив, що питання про те, коли вини-
кає право на життя у людської істоти, належить до сфери оцінюван-
ня держави. Відповідно до законодавства сполученого Королівства 
ембріон не має незалежних прав чи інтересів і не може претендува-
ти – як і від його імені ніхто не може претендувати – на те, аби мати 
право на життя відповідно до ст. 2 Конвенції. Отже, ЄсПл вважає, 
що порушення ст. 2 Конвенції не було.

Погляд українського законодавця на право ембріона чи плода 
на життя в аспекті досліджуваної позиції ЄсПл, зводиться до права 
людини на життя, що виникає у момент її народження. На підтверд-

30 Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2005 – 2006 рр.). Праці 
львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту дер-
жавного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. – 
серія іі. Коментарі прав і законодавства. Вип. 7. – Київ: фенікс, 2007. – 272 с.
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ження цієї тези проаналізуємо національне законодавство. Норма 
ч. 1 ст. 6 Конвенції ООН про права дитини (1989, ратифікована Ук-
раїною у 1991) (далі – Конвенція ООН) закріплює, що кожна дитина 
має невід’ємне право на життя. А відповідно до ст.1 Конвенції ООН 
дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. Кон-
ституція України (ч. 1 ст. 27), як і цивільний кодекс України (ч. 1 
ст. 281) гарантують кожній людині невід’ємне право на життя.

У ч. 2 ст. 25 цивільного кодексу України закріплено, що цивіль-
на правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження. 
А у випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, 
але ще ненародженої дитини. міжнародний стандарт, як і вітчиз-
няне законодавство, право на життя пов’язують з людиною, а точ-
кою відліку для набуття цього права визначають момент народжен-
ня. Оскільки реалізовувати свої права може лише жива людина, то-
му очевидно, що саме момент живонародження є моментом набуття 
людиною правоздатності. Не є правоздатним плід, який народився 
мертвим, що закріплено в п. 4 ст. 25 цивільного кодексу України. 
Відповідно до інструкції з визначення критеріїв перинатального пе-
ріоду, живонародженості та мертвонародженості, затвердженої На-
казом мОЗ України № 179 від 29.03.2006 р. під живонародженням 
розуміється вигнання або вилучення з організму матері плода, який 
після вигнання/вилучення (незалежно від тривалості вагітності, від 
того, чи перерізана пуповина і чи відшарувалась плацента) дихає або 
має будь-які інші ознаки життя, такі як серцебиття, пульсація пупо-
вини, певні рухи скелетних м’язів.

Окрім цього, в Рішенні ЄсПл «Во проти Франції» було відзна-
чено, що конвенційне зобов’язання держави у кожному випадку, ко-
ли йдеться про порушення права на життя, не повинно полягати у 
формі надання кримінально-правового захисту. Наприклад, у сис-
темі охорони здоров’я таке зобов’язання полягало у вжитті заходів, 
необхідних задля захисту життя особи, а також у проведенні розслі-
дувань для з’ясування причин смерті пацієнта.

Ключовим у цьому контексті з погляду медичного права є рі-
шення ЄсПл у справі «Биржиковський проти Польщі» (Byrzykowski 
v. Poland) (2006)31. У фабулі рішення передбачено, що 11 липня 1999 

31 Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2005 – 2006 рр.). Праці 
львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту 
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року дружину заявника привезли до медичної академії м. Вроцлава, 
де вона мала того ж дня народжувати. Однак пологи не наставали, 
а діагностичні апарати показували, що у дитини є проблеми з сер-
цем. Було вирішено робити кесаревий розтин, який проводили на-
ступного дня о 10 годині. дружині заявника зробили ін’єкцію, після 
чого вона впала в кому. спроби повернути хвору до свідомості були 
безуспішними. Згодом дружину заявника перевезли у відділення ін-
тенсивної терапії, а 31 липня 1999 року вона померла. У новонарод-
женого сина заявника відразу з’явились проблеми з серцем, а також 
ускладнення неврологічного характеру. Наразі він потребує постій-
ного медичного спостереження. ЄсПл встановив, що мало місце 
порушення cт. 2 Конвенції, яке виявилось у відсутності належного 
розслідування обставин смерті дружини заявника та істотного по-
гіршення здоров’я його сина. Відповідно до ст. 41 Конвенції ЄсПл 
призначив сплатити заявнику 20 000 євро як компенсацію моральної 
шкоди і 1 150 євро на відшкодування судових витрат.

Але найбільш значимим для українського правосуддя при роз-
гляді медичних справ і творенні юридичної практики у цій галузі, 
як видається, є висновок ЄсПл в даній справі, відповідно до яко-
го наголошується на необхідності швидкого вирішення справ, які 
стосуються смерті особи в медичних закладах. Помилки, допущені 
медпрацівниками, повинні швидко з’ясовуватись. далі ця інформа-
ція має невідкладно розповсюджуватися серед персоналу медичної 
установи загалом, аби не допустити повторення негативного досвіду 
в майбутньому, а відтак гарантувати пацієнтам надання якісніших 
медичних послуг.

станом на сьогодні ЄсПл критично оцінює право людини на 
смерть. Хрестоматійною справою щодо права на припинення життя, 
яка слухалася у ЄсПл, стала справа «Претті проти Великобританії» 
(Pretty v. the United Kingdom) (2002)32. діана Претті, громадянка Ве-
ликобританії, страждала на невиліковну форму рідкісної нейро-де-
генеративної хвороби – захворювання рухового нейрона, як резуль-
тат – усе її тіло нижче шиї було паралізоване. Пані Претті мала чітке 

державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук Ук-
раїни. – серія іі. Коментарі прав і законодавства. Вип. 7. – Київ: фенікс, 2007.
32 шевчук с. судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав 
людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006. – 848 с.
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бажання припинити свої страждання і гідно піти з життя, проте в 
силу хвороби вона не могла вчинити жодних активних дій, спрямо-
ваних на вчинення акту самогубства. чоловік п. Претті погодився 
ввести їй медикамент (снодійне) в дозі, достатній для того, щоби на-
стала смерть, проте за англійськими законами допомога людині, яка 
здійснює самогубство, вважається злочином, і Королівський Про-
курор попередив чоловіка п. Претті про те, що змушений буде при-
тягти його до кримінальної відповідальності у випадку, якщо він 
допоможе дружині піти з життя. Програвши усі національні суди, п. 
Претті звернулася до ЄсПл з вимогою визнати кримінальне пере-
слідування особи, яка допоможе їй піти з життя порушенням низ-
ки статей Конвенції. рішення ЄсПл у справі Претті є надзвичайно 
цінним для праворозуміння. ЄсПл не знайшов в обмеженні «права 
на самогубство за допомогою третіх осіб» суперечностей правам лю-
дини, які декларовані в Конвенції. Зокрема, ЄсПл вказує, що пра-
во на життя, гарантоване ст.2 Конвенції, не означає також права на 
смерть за участю, чи через умисну допомогу третіх осіб в самогубс-
тві, при цьому ЄсПл також посилається на текст Рекомендації Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи № 1418 (1999). Заявник п. Претті 
аргументувала свою скаргу також і порушенням Великобританією її 
права на свободу від жорстокого та принижуючого людську гідність 
поводження, яке гарантується положеннями ст. 3 Конвенції. Вка-
зана стаття справді покладає на держав-учасниць Конвенції не ли-
ше негативні зобов’язання – заборону жорстокого поводження, але 
і позитивні зобов’язання щодо захисту людей, які перебувають під 
юрисдикцією цих держав, від такого поводження. ЄсПл підкреслив 
у цій справі, що позитивні зобов’язання держави за ст. 3 лежать у 
трьох площинах: а) обов’язку держави захистити здоров’я особи, яка 
позбавлена волі; б) обов’язку держави забезпечити незастосування 
забороненого Конвенцією поводження щодо усіх осіб, які знаходять-
ся під її юрисдикцією, з боку приватних осіб; в) обов’язку держави 
притягати до відповідальності приватних осіб, що завдають шкоди 
свободі осіб від жорстокого і принижуючого людську гідність повод-
ження (покарання).

Відмовляючи заявниці у визнанні порушення Великобританією 
приписів ст. 3 Конвенції, ЄсПл вказав: «страждання, що пород-
жені природно виникаючими фізичними чи психічними захворю-
ваннями, можуть підпадати під ст. 3, коли страждання пов’язані та-
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кож з умовами ув’язнення, наслідками видворення чи іншими за-
ходами, відповідальність за які лежить на державі». ЄсПл також 
відхилив вимогу заявниці визнати порушення ст. 8 Конвенції, якою 
забороняється втручання у приватне життя заявниці, яким вона вва-
жала заборону її чоловікові допомогти їй піти з життя.

На аналогічних постулатах стоїть національний законодавець, 
передбачаючи у ст. 281 цивільного кодексу України заборону задо-
волення прохання фізичної особи про припинення її життя (ч. 4), 
а у ст. 52 Закону України «Основи законодавства України про охоро-
ну здоров’я» (далі – Основи) закріплюючи положення, згідно з яким 
медичним працівникам забороняється здійснення евтаназії – нав-
мисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з 
метою припинення його страждань (ч. 3).

як бачимо, поряд із ст. 2 Конвенції практично у кожному рі-
шенні йдеться і про порушення ст. 3 («Заборона катувань»), яка за-
кріплює, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдсь-
кому чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. 
Зазначене право також опосередковано, але пов’язане з охороною 
здоров’я, зокрема в аспекті забезпечення людині доступу до медич-
ної допомоги, заборони дискримінації у цій галузі. Відповідно до 
ч. 1, 2 ст. 28 Основного Закону України визначено, що кожен має 
право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий ка-
туванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує йо-
го гідність, поводженню чи покаранню. На конституційному рівні 
визначено, що свобода від катувань, жорстокого або принижуючого 
людську гідність поводження чи покарання (ст. 28) не може бути об-
межена навіть в умовах надзвичайного або воєнного стану (ст. 64).

У Рішенні ЄсПл у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko 
v. Ukraine) (2007) зазначено, що заявник скаржився на ненадання 
йому необхідної медичної допомоги, пов’язаної із наявними у нього 
захворюваннями на Віл та туберкульоз. Зокрема, ЄсПл було вста-
новлено, що хоча адміністрації закладу було відомо про Віл-пози-
тивний статус заявника, невідкладні медичні заходи, передбачені 
законодавством, вжиті не були. яковенка не було скеровано до лі-
каря-інфекціоніста для антиретровірусного лікування і, крім цього, 
не здійснювався контроль за супутніми інфекціями. А також було 
з’ясовано, що лікарі швидкої медичної допомоги неодноразово про-
понували госпіталізувати заявника у лікарню для подальшого об-



Права пацієнтів у Рішеннях Європейського Суду з прав людини

���

стеження, однак адміністрація відмовлялась від шпиталізації, а лі-
кування, що було призначено хворому, не забезпечувалось адмініст-
рацією. На думку ЄсПл, ненадання своєчасної і належної медичної 
допомоги заявнику в зв’язку з Віл і туберкульозом прирівнюється до 
нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження у розумін-
ні ст. 3 Конвенції.

У справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine) (2006)33 рі-
шення ЄсПл було аналогічним. Взявши до уваги відсутність достат-
нього медичного догляду за п. Ковалем та умови його тримання під 
вартою, які без сумніву мали шкідливий вплив на його здоров’я та 
психічний стан, ЄсПл постановив, що було порушено ст. 3 Конвен-
ції. Природа, перебіг і суворість поводження із п. Ковалем, а також 
негативний вплив умов тримання під вартою на стан його здоров’я 
можуть вважатись нелюдськими чи такими, що принижують людсь-
ку гідність.

ще однією, не менш важливою, проблематикою в окресленій 
царині є право на згоду та право на відмову від медичного втручан-
ня, що закріплено ст. 284 цивільного кодексу України та ст.ст. 42, 
43 Основ. Конституційною основою даного права є ст. 29 Основно-
го Закону України, у якій гарантовано право людини на особисту 
недоторканність. Але законодавець передбачає винятки і дозволяє у 
невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є на-
явною, згода хворого або його законних представників на медичне 
втручання не потрібна (п. 5 ст. 284 цивільного кодексу України, ч. 2 
ст. 43 Основ). дане законодавче положення повною мірою відповідає 
міжнародно-правовим стандартам у царині охорони здоров’я. так, 
для прикладу, відповідно до мальтійської декларації про голодую-
чих (1991) лікар повинен поважати право пацієнта на особисте роз-
порядження своєю долею. Перед наданням будь-якої допомоги па-
цієнтам лікар повинен заручитись їх інформованою згодою, якщо 
тільки не виникли надзвичайні обставини, при яких лікар пови-
нен діяти, виходячи зі свого розуміння головних інтересів пацієнта 
(п. 1.2).

33 Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2005 – 2006 рр.). Праці 
львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту 
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук Ук-
раїни. – серія іі. Коментарі прав і законодавства. Вип. 7. – Київ: фенікс, 2007.
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декларація про політику у сфері забезпечення прав пацієнта у 
Європі (1994) визначає, що в разі, коли пацієнт не в змозі висловити 
свою волю, а медичне втручання необхідне за невідкладними пока-
заннями, варто припустити, що згода на таке втручання є; винятком 
може бути випадок, коли пацієнт раніше заявив, що не погодиться 
на медичне втручання в ситуації, подібній тій, в яку він потрапив 
(п. 3.3). У випадках, коли потрібна згода законного представника па-
цієнта, але отримати таку неможливо у зв’язку з невідкладністю си-
туації, медичне втручання може бути здійснено без згоди законного 
представника пацієнта (п. 3.4).

За ст. 5 Конвенції кожен має право на свободу та особисту не-
доторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи інакше, ніж 
відповідно до процедури, встановленої законом, і в тих випадках, 
зокрема, як: законне затримання осіб для запобігання поширенню 
інфекційних захворювань, законне затримання психічно хворих, ал-
коголіків або наркоманів чи бродяг (п. «е»).

Положення п. «е» ч. 1 ст. 5 Конвенції дозволяє позбавлення волі 
на підставі захисту громадської безпеки та здоров’я населення. З ін-
шого боку, такий захід не слід розглядати як суто карний, оскільки 
його супутньою метою є захист добробуту особи, котра затримана. 
На сьогодні ЄсПл дав тлумачення лише трьом категоріям осіб, що 
зазначені у даному положенні Конвенції, а саме: алкоголікам, бро-
дягам, психічно хворим34. У Рішенні «Вітольд Літва проти Польщі» 
(Witold Litwa v. Poland) (2000) ЄсПл вважає, що слово алкоголік у 
своєму загальному розумінні визначає особу, яка схильна до алко-
голю. Об’єкт та цілі цієї норми Конвенції не можуть тлумачитись як 
такі, що дозволяють тільки затримання алкоголіків у вузькому сенсі, 
тобто осіб у клінічному стані алкоголізму. ЄсПл вважає, що від-
повідно до цього положення особи, які не мають медичного діагно-
зу алкоголіків, але поведінка яких під впливом алкоголю загрожує 
громадському порядку або їм самим, можуть бути затримані для за-
хисту громадських чи їхніх власних інтересів, зокрема, таких, як їх-
нє здоров’я або особиста безпека. ЄсПл вважає безсумнівним, що 
зловживання алкоголем становить небезпеку для суспільства, і що 

34 шевчук с. судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав 
людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006. – 848 с.
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особа в стані алкогольного сп’яніння може становити небезпеку собі 
та іншим, незважаючи на те, схильна вона до алкоголю чи ні.

Питання щодо психічно хворих з’ясовувалось ЄсПл у рішен-
ні «Вінтерверп проти Нідерландів» («Winterwerp v. the Netherlands») 
(1979). У Конвенції не вказано, що слід розуміти під словом «психіч-
но хворі». цьому терміну не можна дати чітке тлумачення – як за-
значалось Комісією, значення цього терміна постійно розширюється 
разом із новими досягненнями в галузі психіатрії, появою гнучкі-
ших методів лікування, змінами у ставленні суспільства до психіч-
них захворювань, зокрема, зростає розуміння проблем психічно хво-
рих пацієнтів. У будь-якому разі очевидно, що п. «е» ч. 1 ст. 5 Кон-
венції не слід розуміти як дозвіл на затримання особи лише тому, 
що її погляди або поведінка відхиляються від норми, яка переважає 
у конкретному суспільстві. На думку ЄсПл, за винятком невідклад-
них випадків, особа не може бути позбавлена волі, якщо не буде до-
стовірно встановлено, що вона психічно хвора. сама природа того, 
що має бути встановлено компетентним національним органом – 
тобто реальний розлад психіки, потребує об’єктивної медичної екс-
пертизи. Крім того, розлад психіки повинен мати такий характер або 
такий ступінь, який би виправдовував обов’язкове позбавлення сво-
боди, а правомірність подальшого тримання у психіатричній лікарні 
залежить від того, чи зберігається стан психічного розладу.

У рішеннях ЄсПл в справах «Горшков проти України» (Gorshkov 
v. Ukraine) (2005), «Вінтерверп проти Нідерландів» заявники обґрун-
товували порушення п. 4 ст. 5 Конвенції, згідно з якою кожен, кого 
позбавлено свободи внаслідок арешту або затримання, має право на 
судовий розгляд, при якому суд без зволікання встановлює закон-
ність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затри-
мання є незаконним. ЄсПл наголосив у висновку рішення 2005 р., 
що ключовою гарантією за п. 4 ст. 5 Конвенції є те, що особа, яка 
примусово утримується у психіатричному закладі, повинна мати 
право на судовий перегляд за її власним бажанням. доступ особи, 
яка утримується, до судді не має залежати від доброї волі адмініст-
рації закладу, де утримується особа, використовуватись за розсудом 
керівництва медичного закладу.

Український законодавець у ч. 4 ст. 17 Закону України «Про 
психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. закріпив право особи, 
яку було госпіталізовано в примусовому порядку, або її законного 
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представника клопотати перед судом про припинення госпіталізації 
в примусовому порядку через кожні 3 місяці з часу ухвалення судом 
рішення про продовження такої госпіталізації. З-поміж прав осіб, 
яким надається психіатрична допомога, визначених ст. 25 цього За-
кону, передбачено право на особисту участь у судових засіданнях 
при вирішенні питань, пов’язаних з наданням їм психіатричної до-
помоги та обмеженням у зв’язку з цим їх прав.

Актуальним у цьому дослідженні, звичайно, є справи, які 
пов’язані із захистом права особи на повагу до її приватного і сімей-
ного життя (ст. 8 Конвенції). Права пацієнта на медичну інформа-
цію і медичну таємницю належать до тих, які найчастіше порушу-
ються на практиці. це зумовлено не завжди правильним розумін-
ням ключових понять, некоректною реалізацією своїх прав іншими 
суб’єктами (наприклад, адвокатами, які, на жаль, у своїх клопотан-
нях до закладу охорони здоров’я часто-густо, посилаючись на ст. 6 
Закону України «Про адвокатуру», намагаються отримати медич-
ну інформацію про протилежну сторону, що відповідно суперечить 
чинному законодавству України; така інформація для них становить 
медичну таємницю!) тощо.

Конституційною основою медичної таємниці є ст. 32 Основного 
Закону України, яка містить заборону втручатись в особисте і сімей-
не життя, а також передбачає, що збирання, зберігання, використан-
ня та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди 
не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту та прав люди-
ни. У ст. 286 цивільного кодексу України та ст. 39-1 Основ закріпле-
но право пацієнта на таємницю про стан свого здоров’я, а також про 
факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості одержані 
при його медичному обстеженні. Норма ст. 40 Основ визначає один з 
найважливіших деонтологічних принципів – збереження лікарської 
таємниці. У ст. 78 Основ закріплюються професійні обов’язки ме-
дичних працівників, де у п. «г» міститься обов’язок зберігати лі-
карську таємницю. Аналізуючи текст Клятви лікаря, затвердженої 
Указом Президента України від 15 червня 1992 року, звертаємо увагу 
на закріплений обов’язок лікаря зберігати лікарську таємницю і не 
використовувати її на шкоду людині.

У контексті цього ЄсПл зазначив (рішення у справі «М.С. про
ти Швеції» (M.S. v. Sweden) (1997): «Охорона даних особистого ха-
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рактеру, й особливо медичних даних, має основоположне значення 
для здійснення права на повагу до приватного та сімейного життя. 
дотримання конфіденційності відомостей про здоров’я становить 
основний принцип правової системи всіх держав-учасниць Конвен-
ції. Він є важливим не лише для захисту приватного життя хворих, 
а й для збереження їхньої довіри до працівників медичних закладів 
і системи охорони здоров’я взагалі. Національне законодавство має 
забезпечувати відповідні гарантії, щоб унеможливити будь-яке пові-
домлення чи розголошення даних особистого характеру стосовно 
здоров’я, якщо це не відповідає гарантіям, передбаченим ст. 8 Кон-
венції».

У рішенні ЄсПл у справі «Z проти Фінляндії» (Z v. Finland) 
(1997) ЄсПл наголосив, що захист персональних даних – у даній 
справі медичного характеру – має фундаментальне значення для 
здійснення особою свого права на повагу до приватного та сімейного 
життя. Відповідно, держава несе зобов’язання визначити ефективні 
гарантії, аби запобігти оприлюдненню такої інформації. ЄсПл бе-
ре до уваги фундаментальне значення захисту персональних даних, 
причому не тільки медичних, для здійснення права на повагу до 
приватного та сімейного життя, як це гарантується ст. 8 Конвенції. 
Повага до конфіденційності даних про фізичний стан є суттєвим 
принципом у правових системах усіх держав-учасниць Конвенції. 
суттєво важлива не тільки повага до особистого життя хворих, але 
також їхня довіра до представників медичної професії і служби охо-
рони здоров’я загалом. Без такого захисту ті, хто потребує медич-
ної допомоги, можуть утриматись від надання інформації особисто-
го або інтимного характеру, необхідної для потрібного лікування і 
навіть від звернення за такою допомогою, тим самим ставлячи під 
загрозу своє здоров’я, у випадку заразних хвороб і здоров’я суспіль-
ства. тому внутрішнє законодавство повинно надавати належні га-
рантії для запобігання поширенню або розголошенню таких даних 
про здоров’я людини, що несумісні з гарантіями ст. 8 Конвенції.

ще одним актуальним рішенням ЄсПл у контексті реалізації 
права людини на повагу до її приватного і сімейного життя є справа 
«Бендерський проти України» («Benderski v. Ukraine») (2007). ЄсПл у 
цьому Рішенні наводить свою усталену практику, відповідно до якої 
фізична цілісність особи безперечно випливає з поняття «особис-
того життя» у сенсі п. 1 ст. 8 Конвенції. Отже, будь-яке заподіяння 
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шкоди лікарями, навіть найменше, фізичній цілісності особи тягне 
за собою втручання у право на повагу до приватного життя.

Відповідно до права на життя, передбаченого ст. 2 Конвенції, та 
в специфічному контексті медичної недбалості ЄсПл дійшов вис-
новку про те, що подібного зобов’язання можна дотриматись, якщо 
юридична система дозволяє зацікавленим особам звертатися до су-
дових органів з цивільними позовами окремо або разом із поданням 
кримінальних позовів з метою встановлення відповідальності лі-
карів, як тих, що працюють в публічному секторі, так і тих, які пра-
цюють в приватних структурах, якщо у випадку необхідності особи 
можуть зазнати відповідного покарання цивільного характеру тако-
го, як відшкодування шкоди.

Не менш цікавою видається справа «гласс проти сполучено-
го Королівства» (Glass v. the United Kingdom) (2004)35, у якій ЄсПл 
з’ясовував, чи мало місце порушення ст. 8 Конвеції. Заявником 
виступила п. гласс, яка була матір’ю та юридичним опікуном де-
віда, що був фізично і розумово тяжко хворим і потребував цілодо-
бової допомоги. стан здоров’я пацієнта різко погіршувався, лікарі 
дійшли висновку, що він помирає і рекомендували призначити йому 
діаморфій, аби полегшити страждання. Пані гласс не погоджувалась 
з таким діагнозом і була категорично проти введення діаморфію. Але 
все ж девіду було зроблено ін’єкцію, і за вказівкою лікуючого лікаря 
хворого у медичну справу було внесено запис «не повертати до сві-
домості». Родичі девіда були переконані у тому, що лікарі приховано 
здійснювали щодо пацієнта евтаназію. ЄсПл дійшов висновку, що 
рішення про призначення відповідного лікування девіду поза зго-
дою його матері і за відсутності дозволу суду на такі дії було втру-
чання у його право на повагу до приватного життя, зокрема право 
на фізичну цілісність, що відповідно є порушенням ст. 8 Конвенції. 
Але ЄсПл категорично відкинув припущення, що дії лікарів були 
спрямовані на досягнення прихованої мети пришвидшити смерть 
девіда як шляхом введення діаморфію, так і через внесення запису 
до медичної справи про неповернення до свідомості. ЄсПл звернув 
увагу на те, що згадана вказівка застерігала медперсонал не робити 

35 Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2004 – 2005 рр.). Праці 
львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту 
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук Ук-
раїни. – серія іі. Коментарі прав і законодавства. Вип. 6. – львів, 2006.
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пацієнту активного масажу серця та не застосовувати інтенсивної 
респіраторної підтримки. ця вказівка не стосувалась використання 
інших методів, зокрема забезпечення хворого киснем для підтри-
мання життєдіяльності його організму.

Отже, розглянувши лише кілька ключових справ ЄсПл, бачимо, 
що у своїх рішеннях ЄсПл торкається широкого спектру питань, які 
прямо чи опосередковано присвячені правам людини у галузі охо-
рони здоров’я. Аналіз рішень ЄсПл, використання їх у практичній 
діяльності сприятиме оптимізації правозастосовної і правозахисної 
діяльності при розгляді медичних справ.
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18.
актуальні Питання ВПроВадження 
системи ПаліатиВної доПомоги 
та забезПечення ПраВ ПацієнтіВ 
з обмеженим Прогнозом життя В україні

1. вступ

«Промежуток времени, когда надежда на выздоровление исчерпы
вается и неотвратимо уступает место смерти, не всегда охва
тывает дни или недели; иногда он длится месяцы, если не годы. 
Это означает, что весь совместный путь, пройденный тем, о ком 
заботятся, и тем, кто это делает, может быть длительным 
этапом взаимного открытия, обогащения, обоюдного доверия»

Мишель Саламань37

1.1. Актуальність паліативної і хоспісної допомоги 
в Україні і Європі

Найбільш гострою демографічною проблемою сучасної України 
є надзвичайно високий рівень смертності населення, який невпин-

36 Аналітична доповідь «Актуальні питання впровадження системи паліативної допомоги 
та забезпечення прав пацієнтів з обмеженим прогнозом життя в Україні» підготовлена 
ю.і. губським, д.м.н., проф., член-ко р. АмН України, директором інституту паліатив-
ної і хоспісної медицини мОЗ України; А.В. царенко, к.м.н., доц., заступником дирек-
тора інституту паліативної і хоспісної медицини мОЗ України, директором Навчально-
методичного центру Асоціації паліативної допомоги; О.О. скориною, магістром права, 
керівником юридичного департаменту ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», 
викладачем каф.анестезіології та інтенсивної терапії КмАПО ім. П.л. шупика; В.г. сер-
дюком, віце-президентом ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», О.Є. Бобровим, 
д.м.н., проф., заступником директора інституту паліативної і хоспісної медицини мОЗ 
України, експертом м¦жнародного комітету із захисту прав людини; О.О. Вольфом, ди-
ректором з адвокації розвитку паліативної допомоги в Україні, секретарем Координацій-
ної ради з розвитку паліативної та хоспісної допомоги мОЗ України.
37 требования биоэтики: медицина между надеждой и опасениями: сб.ст. / Под рук. 
ф. Бриссе-Виньо, при уч. Б. Ажшенбом-Бофти: Пер.сфр. – К.: сфера, 1999. – с. 60.
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но рік у рік зростає. За даними державного комітету статистики Ук-
раїни, впродовж останніх п’яти років смертність в Україні становить 
близько 800 тисяч осіб на рік, у 2007 році смертність населення до-
сягла рівня 16,4%.38 структура смертності за причинами смерті в Ук-
раїні залишається незмінною впродовж останнього десятиліття. Пер-
ше місце посідають хвороби системи кровообігу. У 2007 р. на цей 
клас хвороб припадало більше як 480 тисяч (або 63,0%) смертних ви-
падків. Від злоякісних новоутворень у 2007 р. померло понад 90 тисяч 
(або 11,8%) наших співвітчизників, від зовнішніх причин захворюва-
ності і смертності, які включають нещасливі випадки, травми та от-
руєння, а також самогубства, – більше як 65 тисяч осіб (або 8,6%).2

В Україні, як і в усьому світі, із збільшенням кількості людей 
літнього й старечого віку, зниженням смертності від інфекційних 
захворювань, неминуче зростає захворюваність на злоякісні новоут-
ворення і смертність від них. За прогнозами Всесвітньої організації 
охорони здоров̀ я (ВООЗ), захворюваність і смертність від онколо-
гічних захворювань в усьому світі впродовж 20 років (з 1999 року по 
2020 рік) зросте у 2 рази – з 10 до 20 млн. нових випадків і з 6 до 
12 млн. реєстрованих смертей. сьогодні в Україні на обліку в онко-
логічних лікувально-профілактичних закладах перебуває понад 910 
тисяч хворих на злоякісні новоутворення, щороку виявляється 160 
тисяч нових випадків цього захворювання. Ріст онкологічної захво-
рюваності є одним з найвищих в Європі. У разі збереження існую-
чих темпів збільшення кількості людей, хворих на рак, в Україні у 
2010 р. очікується до 170 тис. нових випадків на рік. За даними На-
ціонального канцер-реєстру України, протягом першого року з мо-
менту встановлення діагнозу помирає близько 40% пацієнтів, 35% 
померлих від раку є людьми працездатного віку. Однією з причин 
такої високої смертності у хворих на злоякісні новоутворення є пізня 
діагностика захворювання. Питома вага хворих з ііі-іV стадією хво-
роби складає близько 40%, що значно вище, ніж у країнах Європи та 
сшА. А відсоток виживання при визначенні діагнозу і лікуванні на 
третій стадіїстановить 42%, на четвертій – лише 13-14%, тоді як при 
ранній діагностиці і своєчасному лікуванні ці показники становлять, 
відповідно, на першій стадії захворювання – 92%, на другій – 88%.

38 державний комітет статистики України, 2008. – http://www.ukrcensus.gov.ua/news/ 
select_news?year=2008.
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із близько 100 тисяч онкологічних хворих і більш ніж 5 тисяч 
хворих на сНід, які щороку помирають в нашій країні, тільки 5% 
цих людей помирають в медичних закладах, де отримують необхідну 
спеціалізовану медичну допомогу і адекватне знеболення. Близько 
85% пацієнтів помирають вдома, а решта 10% – в інших місцях39.

За характеристикою медико-демографічної ситуації, Україна на-
лежить до демографічно старих країн світу.40 частка населення віком 
60 років і старших становить понад 11 мільйонів осіб (або 23,9%), 
кількість людей, старших за 75 років, дорівнює близько 3,5 млн. 
осіб, і їх кількість буде невпинно зростати. Постаріння населення 
в Україні, як і в інших країнах Європи, призводить до збільшен-
ня кількості людей, які помирають у старечому віці від хронічних 
соматичних хвороб, що супроводжуються важкими фізичними та 
психічними розладами, і потребують паліативної та хоспісної допо-
моги41 42 43 44.

літні люди в фінальному періоді життя часто мають декілька 
супутніх захворювань, психічно-емоційні розлади та соціальні про-
блеми, що вимагає кваліфікованої комплексної мультидисциплінар-
ної допомоги, за умови координованої та узгодженої роботи закладів, 
що належать різним міністерствам і відомствам. В Україні через від-
сутність системи паліативної допомоги досить часто такі люди зали-
шаються сам на сам зі своїми проблемами: біль, страждання через 

39 http://www-ki.rada.crimea.ua/nomera/2006/185/program.html
40 Айстраханов д.д., Банчук м.В., Волинкін і.і. та ін. Загальний огляд медико-де-
мографічної ситуації та аналіз тенденцій у сфері охорони здоров’я за останні п’ять 
років (2002-2006 р р.). /Україна. Здоров’я нації: науково-практичне видання. – К.: 
Видавництво «експерт», 2007. – с.7-16.
41 Безруков В.В., сачук Н.Н. группы риска повышенной потребности пожилых 
и старых людей в социально-бытовой помощи и медико-социальной реабилита-
ции. // Второй съезд соц. гигиен. и организ. здравоох р. Украины. тез. докл. – К, 
1990. – с. 42.
42 Безруков В.В., чайковская В.В. Новые подходы к оценке потребностей пожилых 
людей в медико-социальной помощи и ее эффективности. //материалы Консульт. 
междун. семин. – м: мЗмП Рф, 1995. – с. 143.
43 Безруков В.В., Вержиковська Н.В., чайковська В.В. Проблеми здоров’я літніх 
людей та забезпечення їм медичної допомоги в Україні. //журнал АмН України, 
2000, № 1, с. 93 – 106. 
44 москвяк Є. й. Організаційні проблеми надання допомоги інкурабельним хво-
рим. //Врачебное дело, 2007, № 4, – с. 86.
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розлади органів та систем життєдіяльності, відсутність необхідного 
догляду і психологічної підтримки, самотність та соціальна ізоляція. 
соціальна незахищеність та порушення прав таких пацієнтів через 
недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, а також 
через відсутність належної системи паліативної допомоги очевидна.

Актуальність розвитку паліативної допомоги в нашій країні під-
тверджується і матеріалами досліджень, одне з яких було здійснене у 
2006 р. міжнародним експертом м. Коклен (на замовлення інститу-
ту Відкритого суспільства, сшА) спільно з експертами Всеукраїнсь-
кої Ради захисту прав та безпеки пацієнтів з використанням експер-
тного опитування та методу «фокус-груп». інші дослідження були 
проведені у 2008 р. експертами Всеукраїнської Ради захисту прав 
та безпеки пацієнтів та Асоціації паліативної допомоги за підтрим-
ки міжнародного фонду «Відродження». експерти проаналізували 
стан доступності опіоїдних анальгетиків в Україні та здійснили опи-
тування пацієнтів хоспісного відділення Київської міської клінічної 
лікарні № 2. Враховуючи «особливість» респондентів, опитування 
здійснювалося у формі нефокусованого, глибинного інтерв’ю. дані 
опитування не є репрезентативними, проте дають можливість здійс-
нити оцінку ситуації із захистом прав паліативних хворих в Україні 
та доступністю для них правової допомоги. також опитування допо-
могло визначити основні потреби невиліковно хворих, яким надава-
лася медична допомога у паліативних і хоспісних відділеннях.

На думку 50% респондентів, основною перепоною для отриман-
ня хворими з обмеженим прогнозом життя якісної медичної, пси-
хологічної і юридичної допомоги та догляду є низький рівень життя 
населення і недостатнє фінансування системи охорони здоров’я. 35% 
вважає, що суспільство не цікавиться або ігнорує проблеми невилі-
ковно хворих людей.

1.2. Визначення та принципи паліативної допомоги

За даними національних та міжнародних експертів в Україні 
щороку не менше 500 тисяч осіб потребують паліативної допомо-
ги, зокрема, це дорослі та діти в термінальних стадіях онкологічних 
і серцево-судинних захворювань, сНіду і туберкульозу, хворих з 
важкими травматичними і дегенеративними ураженнями головного 
і спинного мозку, периферичної нервової системи і опорно-рухового 
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апарату, інвалідів та людей старечого віку тощо. Окрім того, члени 
сімей паліативних пацієнтів також потребують професійної допо-
моги. Коли в сім’ї з’являється невиліковно хвора людина, особли-
во впродовж останніх місяців та тижнів перед смертю, це спричи-
няє зниження якості життя усієї родини та стає причиною тяжких 
психоемоційних, соціальних та економічних розладів її функціону-
вання. Під час економічної кризи очікується збільшення кількості 
сімей, які перейшли межу бідності у зв’язку з непосильними видат-
ками на потреби тяжкохворого члена родини. тому, окрім спеціалі-
зованої медичної допомоги, такі пацієнти та їхні близькі потребують 
також відповідної соціальної, психологічної і духовної підтримки. 
З урахуванням рідних та близьких тяжкохворих кількість потре-
буючих паліативної опіки щороку в Україні становить близько 1,5 
мільйонів осіб, що робить цю проблему одним з найбільш важливих 
медико-соціальних завдань уряду та суспільства.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запровадила палі-
ативну допомогу як окремий напрямок медицини у 1982 році. спочат-
ку паліативну допомогу визначали як догляд за людиною в останні дні 
її життя. У 2002 році ВООЗ розширила поняття паліативної допомо-
ги. сьогодні найбільш широко застосовується наступне визначення: 
Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого – забезпечи-
ти максимальну якість життя пацієнта з невиліковним (смертельним) 
захворюванням і членів його родини, шляхом запобігання та полегшен-
ня страждань завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню 
(оцінці) проблем, що виникають, та проведення адекватних лікувальних 
заходів (при больовому синдромі та інших розладах життєдіяльності), 
а також надання психосоціальної та моральної підтримки.45

цей підхід включає забезпечення адекватного знеболення па-
цієнта. При цьому біль розглядається як комплексне фізичне, со-
ціальне, психологічне, духовне страждання. Відповідно, паліативна 
допомога складається з медичної, соціальної, психологічної та ду-
ховної компонент46.

45 WHO. Definition of Palliative. – 2002. //www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.
46 дослівно переклад пізньолатинського слова «pallio» означає «покриваю, захи-
щаю», що передбачає оточення того, хто потребує, турботою, теплом, захистом. 
(«Организация служб паллиативной помощи. м., 2007 г.)
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Медична складова паліативної допомоги полягає у контролі фі-
зичного стану хворого, симптоматичному лікуванні патологічних 
проявів хвороби, в тому числі болю, консультуванні та навчанні па-
цієнта та його рідних і близьких навичкам догляду за хворим.

Відповідно до сучасних міжнародних підходів та концепцій, 
паліативна медицина повинна бути невід’ємною, інтегрованою скла-
довою медичного обслуговування та соціальної опіки. декларація 
ВООЗ (1990) та Барселонська декларація (1996) закликають усі дер-
жави світу включити паліативну допомогу в структуру національних 
систем охорони здоров`я.

Згідно з існуючими визначеннями, паліативна медицина – це га-
лузь наукової медицини та охорони здоров̀ я, основним завданням якої є 
покращання якості життя та полегшення страждань пацієнтів з різ-
ними нозологічним формами хонічних невиліковних хвороб, переважно в 
термінальному періоді їх прогресування та за умов, коли можливості 
спеціалізованого лікування основної хвороби є обмеженими або, з точки 
зору сучасних наукових уявлень, безперспективними.47 Починати паліа-
тивну допомогу слід паралельно з іншими видами лікування (нап-
риклад, хіміо – чи радіотерапією, хірургічним або консервативним 
лікуванням) пацієнта з невиліковним хронічним захворюванням. 
У той час як специфічне (патогенетичне або етіотропне) лікування 
спрямоване на видужання пацієнта, паліативна допомога повинна 
забезпечити профілактику і зменшення страждань, які виникають 
внаслідок невпинного прогресування захворювання. Паліативна до-
помога і етіотропна терапія повинні бути об’єднані в єдиний курс 
лікування пацієнта. Починати надавати паліативну допомогу необ-
хідно до того, як симптоми стануть неконтрольованими.48 49

Рішення про припинення реанімаційних заходів приймають лі-
карі на підставі співвідношення користі та шкоди для здоров’я па-
цієнта. Головною умовою прийняття будь-яких рішень є максимальне 
забезпечення прав та інтересів паліативного хворого, відвертість та 

47 Новиков г.А., чиссов В.и. (ред.). Паллиативная помощь онкологическим боль-
ным. – м.: ООд: медицина за качество жизни, 2006. – 192 с.
48 Callаway M., F.D.Ferris F.D. Advancing Palliative Care: The Public Health Perspective. 
Foreword. //J. Pain Symptom Management, 2007, v. 33, (5), p. 483 – 485.
49 Stjernsward J., Foley K.M., Ferris F.D. The Public Health Strategy for Palliative 
Care. // J. Pain Symptom Management, 2007, v. 33, (5), p. 486 – 493.
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взаєморозуміння між персоналом, залученим до надання паліативної 
допомоги, і родиною пацієнта.50

соціальний компонент паліативної допомоги має на меті підтрим-
ку найменш захищених верств суспільства, якими є невиліковно 
хворі в кінці їхнього земного життя. Відповідно до цієї мети, завдан-
нями соціальної роботи у сфері паліативної допомоги є розширення 
можливостей пацієнта, з’єднання його з ресурсами, що забезпечу-
ють підтримку, забезпечення діяльності системи надання комплек-
сних послуг таким особам, а також сприяння тому, щоб ця система 
відповідала потребам пацієнта.

Психологічний компонент паліативної допомоги вирішує завдання 
полегшення психоемоційних станів, пов’язаних з невиліковним за-
хворюванням, подолання стресу, тривожності, депресії хворих, їхніх 
родичів та персоналу, залученого до надання паліативної допомоги, 
обговорення та підготовки до смерті, допомоги близьким родичам 
під час і після важкої втрати. Паліативна допомога також допома-
гає хворому зберегти максимально можливу активність до останньо-
го дня життя. Психологічна підтримка родини хворого покликана 
зменшити негативний психоемоційний вплив та стрес, пов’язаний з 
невиліковним захворюванням рідної та близької людини, допомогти 
їм полегшити горе втрати, при необхідності – з використанням пси-
хологічного консультування після смерті хворого.

Хворий, який потребує паліативної допомоги, має невід’ємне 
право на задоволення своїх духовних потреб, у тому числі шляхом 
релігійних відправ, у відповідності зі своїми переконаннями, со-
ціальною, культурною та духовною ідентичністю або уподобання-
ми. У випадку, коли релігійна приналежність хворого є невизначе-
ною або непевною, духовна підтримка має сприяти його духовній, 
релігійній, або конфесіональній самоідентифікації, якщо остання 
розглядається або сприймається хворим, як проблема або потреба. 
Проте, стан хворого та його оточення не можуть бути використані з 
метою прозелітизму, або у якості засобу для останнього.

Отже, паліативна допомога:

50 Brеnnan F. Palliative Care as an International Human Right. // J. Pain Symptom 
Management, 2007, v. 33, (5), Р. 494 – 499.
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Забезпечує полегшення болю та інших симптомів або роз-
ладів життєдіяльності, що спричиняють страждання;
стверджує життя та розглядає смерть як природній процес;
Не має на меті прискорення чи уповільнення настання 
смерті;
Поєднує соціальні, психологічні й духовні аспекти піклу-
вання про пацієнта;
Пропонує систему підтримки, що допомагає пацієнту жи-
ти активно, наскільки це можливо, до самої смерті;
Пропонує систему підтримки, що допомагає родині пере-
жити важкі часи хвороби пацієнта та тяжкої втрати – 
смерті рідної та близької людини;
Використовує комплексний міждисциплінарний (команд-
ний) підхід, спрямований на потреби пацієнта та його сім’ї;
Покращує якість життя і позитивно впливає на перебіг 
хвороби;
Призначається незалежно від стадії захворювання або ос-
новного лікування, в поєднанні з іншою терапією, яка за-
безпечує подовження життя, наприклад, така як хіміотера-
пія і променева терапія, та включає дослідження, що не-
обхідні для кращого розуміння динаміки захворювання, 
контролю та запобігання клінічних ускладнень51.

ВООЗ дала також визначення паліативної допомоги дітям:52

Паліативна допомога дітям представляє собою спеціальну, од-
нак споріднену з паліативною допомогою дорослим, сферу.

до принципів, які застосовуються у випадку педіатричних не-
виліковних захворювань належать:

Паліативна допомога дітям – це активна повна турбота про 
фізичний стан, розумові здібності й душевний стан дити-
ни, що також включає надання підтримки родині.
Паліативна допомога дітям починається з моменту діагно-
стування захворювання й продовжується, незважаючи на 
те, чи отримує дитина відповідне лікування чи ні.

51 Frank Brennan, Liz Gwyther & Richard Harding, January 2008: Palliative Care as a 
Human Right.
52 www.who.int/cancer/palliative/definition/en
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Особа, що надає паліативну допомогу дитині, повинна кон-
тролювати й намагатися максимально усунути або зменши-
ти її фізіологічні та психологічні страждання, та забезпечи-
ти відповідні соціальні умови.
ефективна паліативна допомога потребує комплексного 
мультидисциплінарного підходу, що включає залучення ро-
дини, й робить доступними суспільні ресурси; вона може 
бути успішно запроваджена навіть, якщо ресурси обмежені.
Паліативна допомога дітям може бути забезпечена за обме-
жених ресурсів спеціалізованої медичної допомоги в закла-
дах загальної лікувальної мережі і навіть у дитини вдома.

Паліативне лікування повинне бути доступним для хворого ці-
лодобово і надаватися в обсязі, прийнятному для пацієнта, відповід-
но до затверджених стандартів та клінічних протоколів. Паліативна 
допомога може надаватися з урахуванням потреб і згоди конкретно-
го пацієнта вдома, у поліклініці (як консультативна послуга) або в 
стаціонарних лікувально-профілактичних закладах будь-яких форм 
власності з використанням різних організаційних форм медичного 
обслуговування, у тому числі, у денному стаціонарі, у спеціалізо-
ваних стаціонарах (хоспісах або відділеннях паліативної допомоги). 
Наприклад, якщо хворий хоче одержувати паліативну допомогу вдо-
ма, медичні працівники можуть навчити його родичів, близьких або 
сусідів, які його доглядають, правильно давати йому призначені лі-
карем препарати, а також надавати інші види медичної й психоло-
гічної допомоги. Вони також повинні мати можливість звертатися, 
при необхідності, до медичних працівників за консультацією.53 то-
му ВООЗ визнає, що в кожній країні повинні бути створені відповід-
ні служби для задоволення медичних і соціальних потреб паліативних 
хворих.54

Заклад, де невиліковні (інкурабельні) хворі можуть отримати 
професійну, спеціалізовану, комплексну й багатопрофільну паліа-
тивну допомогу, в багатьох країнах називається хоспісом.

53 Паллиативная помощь при Вич-инфекции. сборник статей (модуль 13), 2005. 
международная ассоциация врачей по проблемам Вич/сПидА. – с.12
54 совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Всемирная орга-
низация здравоохранения. европейское региональное бюро. с. 8.
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Першу згадку слова «хоспіс» (з латини – притулок, захисток) у 
близькому до сучасного значення можна знайти ще у письмових сві-
доцтвах середньовіччя. серед прочан, що йшли в святі Землі, було 
багато людей, які сподівалися, що Всевишній позбавить їх від тяж-
кої хвороби. дорогою вони зупинялися у монастирях для того, щоб 
перепочити. Приміщення, які надавалися таким людям, називалися 
хоспісами.

француженка жиан гарн’є надала цьому слову сучасного зна-
чення. У 1842 році вона заснувала у франції (ліон) перший заклад 
для безнадійно хворих на рак.

У 1967 році в лондоні був відкритий Хоспіс св. Христофора, 
який працює донині. У 1987 році у Великобританії паліативну до-
помогу визнали самостійним напрямком медицини, а його визна-
чення було таким: «галузь медицини, що вивчає пацієнтів з пізніми 
стадіями прогресуючих захворювань, при яких прогноз несприят-
ливий, й задачі лікування зводяться до підтримки якості життя, й 
допомагає таким пацієнтам».55

З того часу створено чимало хоспісів по всьому світу і частина 
із них – спеціалізовані: створені хоспіси для дітей, неврологічні хос-
піси, хоспіси, в яких надається допомога хворим на сНід тощо. Од-
нак, досі більша частина хоспісних ліжок (від 50% до 90%) у різних 
країнах призначена для онкологічних хворих.

Хоспіси також різняться за формами надання паліативної допо-
моги. Поширені хоспіси на дому (в розвинутих країнах це близько 
70%), хоспіси вихідного дня.

Перший хоспіс у Радянському союзі був створений в санкт-Пе-
тербурзі у 1990 році. В Україні перші хоспіси з’явилися у 1996 році у 
львові, івано-франківську (за ініціативи управлінь охорони здоров’я 
відповідних обласних державних адміністрації) та Коростені (жито-
мирська обл., за ініціативи Української православної церкви та об-
ласного осередку товариства червоного Хреста України)56 57.

55 Паллиативная помощь при Вич-инфекции. сборник статей (модуль 13), 2005. 
международная ассоциация врачей по проблемам Вич/сПидА. – с.13
56 Андріїшин л.і., дацун Н.Б., Кулікова і.і. івано-франківський Хоспіс – досвід 
роботи, проблеми та перспективи. //тези доповід. Науково-практ. Конференції 
«Онкологія – ХХі». – К.: Купріянов О., 2003. – с. 139-140. 
57 москвяк е.и., Билинский Б.т. морально-этические проблемы «Хосписа» – 
приюта для инкурабельных больных. //Паллиативная медицина и реабилитация, 
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Отже, хоспіс – це заклад для невиліковно хворих людей, часто в 
термінальних стадіях захворювання, які потребують постійної сто-
ронньої допомоги та догляду. В той же час, хоспіс – це не звичайна 
лікарня, тому що тут найголовніше не дороге медичне устаткування 
і прилади, а особлива атмосфера та персонал, який здатний зрозумі-
ти пацієнта, розділити з ним радість і горе, поспівчувати, утішити 
та заспокоїти.

гуманістичний потенціал паліативного догляду в останні роки 
поширюється і по відношенню до домашніх тварин. Відомо, що вони 
також можуть страждати від людських хвороб, наприклад, раку. то-
му у ряді країн, зокрема, і в сшА, створено низку спеціальних хос-
пісів для домашніх улюбленців. головним завданням цих закладів, 
між іншим, також є контроль болю, страху й інших симптомів.58

1.3. Основні проблеми надання паліативної допомоги 
в Україні

для більшої частини населення України, що страждає через 
невиліковні хвороби, дуже важко реалізувати їхнє право на гідну 
смерть з різних причин: розвиток паліативної та хоспісної допомо-
ги стримується численними проблемами законодавчого, організа-
ційного, технічного, кадрового, морально-етичного характеру. Во-
ни, в свою чергу, накладаються на банальний брак коштів у родини 
для забезпечення належного догляду та медичної допомоги, і гостру 
нестачу паліативних і хоспісних ліжок в країні.

через брак ліжок у хоспісах більшість важко хворих пацієнтів в 
Україні помирає вдома. Однак це зовсім не гарантує, що людина буде 
оточена увагою своїх близьких та знайомих. досить часто, саме вдо-
ма люди з обмеженим прогнозом життя приречені на страждання від 
болю через відсутність належного доступу до опійних анальгетиків, 
потрібного обладнання і професійної допомоги, від безпорадності, 
самотності (оскільки члени родини змушені працювати, щоб фінан-
сово забезпечити лікування) і страху перед неминучим кінцем.

як зазначає вже згадана вище міжнародний експерт з паліатив-
ної допомоги мері Коклен у своєму дослідженні (2006 р.), більшість 

1998, № 2-3, с. 159.

58 див., наприклад, 
http://209.85.129.132/search?q=cache:VfaR-hzPtxcJ:www.blessingthebridge.com/ about.
htm+animal+hospice&hl=uk&ct=clnk&cd=5&gl=ua
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хворих в Україні, які потребують паліативної допомоги, отримують 
лише відповідну соціально-побутову підтримку. Проте, спеціалізо-
ваної медичної допомоги вдома, а особливо, адекватного знеболення 
вони не отримують.

самі ж паліативні і хоспісні відділення в свідомості значної час-
тини населення України стигматизуються і асоціюються із «відді-
леннями смертників», а хоспіси – «умиральнями». ця стигма, що 
поширюється у відношенні до людей похилого віку та осіб, хворих 
на невиліковні хвороби (зокрема, онкологічні, сНід), страх перед 
майбутнім довгим та мученицьким кінцем життя інколи підштовхує 
людину до самогубства.

через недостатню кваліфікацію, персонал хоспісів і паліативних 
відділень не завжди готовий надавати опіку й патронаж на відповід-
ному професійному рівні, не може детально і достовірно поінформува-
ти про стан здоров’я не лише пацієнта але й його рідних та близьких. 
Брак знань з основ психології не дозволяє персоналу адекватно розра-
дити клієнтів, відповісти на їхні запитання та заохотити до участі у 
прийнятті рішень щодо вибору методів лікування та догляду.

Виходячи з досліджень, проведених Всеукраїнською Радою за-
хисту прав та безпеки пацієнтів, Асоціацією паліативної допомоги 
можна визначити такі основні проблеми розвитку паліативної допо-
моги в Україні:

Недостатнє розуміння політиками, представниками ви-
конавчої влади, керівниками охорони здоров’я соціально-
економічного та гуманітарного значення паліативної і хос-
пісної допомоги;
Недосконала міжвідомча співпраця у сфері розвитку паліа-
тивної та хоспісної допомоги;
Обмежений асортимент лікарських засобів та товарів медич-
ного призначення для догляду і недоступність цих засобів 
для більшості паліативних пацієнтів. Особливої уваги пот-
ребує критична ситуація з доступністю опійних анальгети-
ків, насамперед при наданні паліативної допомоги вдома;
Заборонна парадигма в діяльності правоохоронних органів 
щодо опіоїдів і морфінофобія не лише серед населення, а 
й серед фахівців;
Постаріння населення, збільшення кількості онкологічних 
хворих, поширення епідемій сНіду та туберкульозу;
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Відсутність системи стаціонарної паліативної (та хоспіс-
ної) допомоги та повна відсутність системи надання такої 
допомоги вдома;
Недостатня кількість та невідповідний фаховий рівень 
спеціалістів з паліативної допомоги, як в системі охорони 
здоров’я, так і в системі міністерства соціальної політики, 
міністерства сім’ї, молоді та спорту;
Відсутність системи додипломної та післядипломної під-
готовки фахівців для надання паліативної та хоспісної до-
помоги;
Відсутність системних наукових досліджень стосовно пот-
реб, сучасних підходів та методів паліативної та хоспісної 
допомоги;
Відсутність достовірної та доступної інформації для насе-
лення щодо можливостей медико-соціальної допомоги в 
кінці життя;
Відсутність державної підтримки благодійності та недо-
статній розвиток культури меценатства серед заможних 
верств населення;
Відсутність нормативно-правової бази, необхідної для ство-
рення та розвитку системи паліативної допомоги, зокрема 
протоколів, стандартів, положень, інструкцій і т. п.59 60 61

для вирішення цих питань експертами Всеукраїнської Асоціації 
паліативної допомоги та Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки 
пацієнтів разом з фахівцями інституту паліативної та хоспісної ме-
дицини, за підтримки мОЗ України розроблені проект Концепції та 
заходів державної цільової соціальної програми розвитку хоспісної та 
паліативної допомоги в Україні на період до 2014 року (далі – державна 
програма). В рамках підготовки та розробки державної програми бу-

59 Yu. Gubsky, W. Serdiuk, S. Martyniuk-Gres, A. Tsarenko, A. Wolf. Opieka paliaty-
wna na Ukrainie: osiagniecia i perspektywy. //Clinical and Experimental Letters, 2007, 
Vol. 48, Suppl. B, p. 23-24.
60 A. Tsarenko, A. Wolf, V. Serdiuk, Yu. Gubsky. Improving the patient safety in pallia-
tive care in Ukraine. //Patient Safety Research: shaping the European agenda. Interna-
tional Conference Abstract. Porto, 2007, p. 142.
61 A. Tsarenko, V. Serdiuk, S. Martyniuk-Gres, L. Shkoba. Improving of palliative care 
specialists’ training in Ukraine. // Palliative Care in Different Cultures. The 2nd Interna-
tional Conference in Palliative Care. Eilat, Israel, 2008, p. 80. 
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ло проведене дослідження щодо стану розвитку паліативної допомоги 
в Україні з метою здійснення фінансових розрахунків та фінансово-
економічного обґрунтування кошторису для втілення державної про-
грами. Попередні результати дослідження засвідчили, що тільки 10% 
потребуючих мають доступ до паліативної допомоги в Україні, існує 
нагальна потреба у збільшенні кількості стаціонарних ліжок. елементи 
паліативної допомоги вдома надаються пацієнтам дільничними тера-
певтами, онкологами, сімейними лікарями, працівниками територіаль-
них центрів соціальної опіки (тільки одиноким людям, за виключен-
ням онкологічних хворих). існують поодинокі спеціальні мобільні бри-
гади для надання паліативної допомоги вдома. В переважній більшості 
існуючих хоспісів і паліативних відділень, за виключенням м. Києва, 
Запорізької і Волинської областей, відсутні посади психолога.

ставши на шлях інтеграції до Європейського співтовариства, 
Україна не може лишатися осторонь і не враховувати міжнарод-
ний досвід запровадження й удосконалення паліативної допомоги. 
В країні має бути створена система дієвого моніторингу та захисту 
прав пацієнтів в ході надання паліативного догляду відповідно до 
міжнародних стандартів. З цією метою, враховуючи рівень сучасно-
го стану забезпечення прав пацієнтів та рівня правозахисної діяль-
ності щодо паліативних хворих, необхідно здійснювати підтримку 
та розвиток організацій громадянського суспільства, а також коор-
динацію їхньої діяльності з державним сектором, які б забезпечи-
ли консолідацію зусиль та дієвість такої системи. тим більше, що в 
останні роки з’явилися професійні та громадські організації, які де-
далі частіше привертають увагу державних органів влади до проблем 
паліативної допомоги та прагнуть розвивати паліативну допомогу в 
Україні, беруть участь у розробці нормативно-правової бази, сприя-
ють підготовці кваліфікованих кадрів.

Враховуючи величезну медико-соціальну значимість пробле-
ми, впродовж останніх років спостерігається тенденція до інтегра-
ції паліативної допомоги у систему охорони здоров’я та соціального 
забезпечення України. На підсумковій колегії міністерства охорони 
здоров’я України навесні 2008 року міністр охорони здоров’я Украї-
ни визначив розвиток паліативної та хоспісної допомоги у числі 10 
пріоритетів діяльності мОЗ України у 2008 та 2009 роках. У квітні 
2008 року міністерство охорони здоров’я України створило Коор-
динаційну Раду з розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Ук-
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раїні, а у липні 2008 року – інститут паліативної та хоспісної меди-
цини (Наказ № 159-О від 24.07.2008 р.), який визначений як базова 
(головна) науково-методична та клінічна установа мОЗ України з 
питань паліативної і хоспісної допомоги.

Паліативна допомога має бути інституалізована як нова форма ме-
дико-соціальних послуг та включена до системи охорони здоров’я та 
соціальної допомоги населенню. Необхідно створити систему підготов-
ки та підвищення кваліфікації кадрів в питаннях оцінки, моніторингу 
і усунення больового синдрому та інших тяжких проявів захворювань, 
а також удосконалення навичок спілкування з пацієнтом і членами 
його родини. спецкурс з паліативної допомоги має бути включений до 
навчальних програм підготовки студентів відповідних закладів освіти 
та післядипломної підготовки фахівців. має бути підвищена поінфор-
мованість населення про паліативну та хоспісну допомогу та сформо-
вана прихильність та розуміння соціальної важливості проблеми се-
ред представників законодавчих та виконавчих органів влади.

Розвиток паліативної допомоги в Україні неможливий без вра-
хування міжнародного досвіду шляхом участі українських фахівців 
у стажуваннях, практичних семінарах й тренінгах, конгресах і кон-
ференціях, обміну інформацією тощо.

2. КоМпаративний (порівняльний) аналіз національного 
заКонодавства у сфері забезпечення прав паліативних 

хворих та Міжнародних стандартів і норМативно-правових 
аКтів, Що гарантують базові права і свободи людини 

та регулюють надання паліативної і хоспісної допоМоги

З другої половини двадцятого сторіччя особлива увага світової 
спільноти була привернута до проблеми забезпечення прав людини, 
їхнього захисту, цінності людського життя і здоров’я. В міжнародних 
документах та у міжнародній практиці приділяється особлива увага 
забезпеченню права людини на ефективну медико-соціальну допо-
могу, забезпечення на випадок хвороби, інвалідності, настання ста-
рості, на гідність, на покращання якості життя під час невиліковної 
хвороби та на зменшення страждань62.

62 див., наприклад: лісабонська декларація, прийнята 34 Всесвітньою медичною 
асамблеєю у вересні-жовтні 1981 р. (лісабон, Португалія), Загальна декларація 
прав людини, Конвенція ООН тощо; див. також: совершенствование паллиатив-
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численні порушення прав людини, грубі порушення етичних 
норм з боку лікарів (наприклад, проведення дослідів на людях), які 
мали місце під час другої світової війни, призвели до усвідомлення 
необхідності створення універсальних міжнародно-правових стан-
дартів у галузі охорони здоров’я, які відображені в ряді важливих 
міжнародно-правових актів. У світі з того часу створено декілька 
визначних міжнародних організацій, які розробляють та відслідко-
вують дотримання етичних, правових та технологічних стандартів 
та протоколів у сфері медицини. Останнім часом розвивається па-
цієнтський рух, який у співпраці з професійними асоціаціями впли-
ває на уряди держав з метою дотримання вказаних норм.

міжнародні стандарти, зафіксовані у відповідних правових актах, 
встановлюють і розвивають принципи поваги до людини, до її життя, 
честі і гідності, в різноманітних сферах, в тому числі й у галузі охоро-
ни здоров’я. Вони є певними зразками, орієнтирами, за їх допомогою 
здійснюється порівняння явищ і процесів, оцінка якості діагностики, 
лікування, безпеки надання, доступності послуг, а також досягнутого 
результату. Важливим призначенням стандартів в сфері медицини є 
належна організація системи охорони здоров’я населення в цілому та 
захист прав та інтересів кожного пацієнта зокрема.

стандартизації в сфері охорони здоров’я, в першу чергу, підля-
гають права і обов’язки та взаємовідносини суб’єктів процесу – ме-
дичних працівників, пацієнтів, а також медична інформація, обсяги 
медичної допомоги, вимоги до її якості та безпеки, рівня освіти та 
кваліфікації медичного персоналу. міжнародні стандарти прийма-
ються на підставі обґрунтованої, доказової, медичної практики, з 
урахуванням передових світових досягнень і особливостей забезпе-
чення охорони здоров’я в конкретній країні. При цьому вони повин-
ні бути чітко визначені, законні, надійні і дієві, адже вони є части-
ною забезпечення невід’ємних прав людини.

Багато законів, наказів, інструкцій і положень, що регулюють 
надання медичної допомоги в Україні, діють ще з радянських часів і 
потребують якомога скорішого приведення у відповідність із міжна-
родними стандартами. Більшість міжнародно-правових норм з пи-
тань надання медичної допомоги загалом і паліативної допомоги, 

ной помощи пожилым людям. Всемирная организация здравоохранения. евро-
пейское региональное бюро. 
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зокрема, поки що не мають для України обов’язкового характеру. ці 
твердження є справедливим також і для соціальної складової паліа-
тивної допомоги.

до обов’язкових міжнародних актів в Україні, як правило, на-
лежать лише найбільш загальні документи, що містять лише окремі 
права і свободи, які повинні гарантуватися людині. до них нале-
жать: Конвенція Ради Європи про захист прав людини та осново-
положних свобод (1950 р.), міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні та культурні права (1966 р.) та ряд інших документів.

Важливим міжнародним документом є Конвенція про права ди-
тини, яка прийнята Асамблеєю ООН у 1989 році і набула чинності в 
Україні з 27 вересня 1991 року: зокрема, в ній закріплене право дити-
ни на користування найдосконалішими послугами системи охорони 
здоров’я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров’я (ст.24). 
Окрім цього, у цій статті передбачено заходи, яких повинні вживати 
держави-учасниці для повного здійснення цього права, серед них:

– зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;
– забезпечення надання необхідної медичної допомоги і охоро-

ни здоров’я всіх дітей, приділяючи першочергову увагу роз-
витку первинної медико-санітарної допомоги;

– боротьба з хворобами і недоїданням, у тому числі в рамках 
первинної медико-санітарної допомоги;

– забезпечення знаннями всіх прошарків населення, зокрема 
батьків і дітей, про здоров’я і харчування дітей, переваги груд-
ного вигодування немовлят, про основи гігієни, санітарії сере-
довища перебування дитини; про запобігання нещасним ви-
падкам, а також доступу до освіти та їхньої підтримки у вико-
ристанні цих знань тощо.

Не мають обов’язкового характеру для України і документи Всес-
вітньої медичної асоціації (ВмА), яка видала значну кількість важли-
вих документів. серед них: декларація стосовно евтаназії (1987), Ре-
комендації з надання медичної допомоги у сільській місцевості (1983), 
дванадцять принципів надання медичної допомоги у будь-якій системі 
охорони здоров’я (1983), Заява про політику у сфері охорони здоров’я 
дітей (1987), Заява про політику у сфері лікування смертельно хворих 
пацієнтів, які відчувають хронічний біль, (1990) та багато інших.

У листопаді 2002 р., у Римі було затверджено Європейську хар-
тію прав пацієнтів. Згідно з її положеннями країни Єс повинні га-
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рантувати своїм громадянам «високий рівень охорони здоров’я», «ви-
соку якість медичної допомоги». Хартія визначає 14 основних прав 
пацієнта, серед яких, зокрема, права: на профілактичні заходи, на 
доступність медичної допомоги, на інформацію, на згоду, на свободу 
вибору, на приватність і конфіденційність, на запобігання, по мож-
ливості, стражданню та болю.

Україна не може ігнорувати найважливіші вимоги і рекоменда-
ції європейського і міжнародного права. Вітчизняне законодавство 
так чи інакше зазнає впливу міжнародних правових норм і стандар-
тів, тому потребує подальшого реформування і приведення до від-
повідності з європейськими та міжнародними стандартами, в тому 
числі й у галузі охорони здоров’я.

У 1994 році Україна підписала Угоду про партнерство і спів-
робітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та 
їх державами-членами63. Зокрема, у ст. 51 Угоди визначені наступні 
пріоритетні завдання:

1. сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення еко-
номічних зв’язків між Україною та співтовариством є зближення іс
нуючого і майбутнього законодавства України з законодавством Спів
товариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її зако
нодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства 
Співтовариства.

2. Зокрема, приблизна адекватність законів матиме місце в та-
ких галузях: … охорона здоров’я та життя людей, …навколишнє се-
редовище, захист прав споживачів, …технічні правила і стандарти…

Права паліативних пацієнтів на доступну кваліфіковану якісну 
медичну допомогу гарантується, так само, як і право кожного грома-
дянина України, Конституцією України, та регламентується Законом 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ін-
шими Законами України, деякими Постановами Кабінету міністрів 
України та наказами міністерства охорони здоров’я України.

Конституція України гарантує кожному громадянину право на 
медичну допомогу у разі погіршення стану здоров’я, право на гідне 
життя, право на інформацію та інші права (ст.ст. 3, 27, 28, 49).

63 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими спів-
товариствами та їх державами-членами (1994 р.): http://www.center.gov.ua/data/up-
load/publication/main/ua/562/pca-ukr.pdf 
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Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII зі змінами і доповненнями 
(далі – Основи) встановлює право кожного громадянина на кваліфі-
ковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір ліка-
ря, вибір методів і місця лікування (ст. 6, ст. 38 Основ).

Пацієнт, який досяг повноліття, також має право на отримання 
достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі 
на ознайомлення з відповідними медичними документами, що сто-
суються його здоров’я (ст. 39 Основ).

Законодавчо закріплено право пацієнта, який набув повної 
цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керу-
вати ними, відмовитися від лікування (ст. 43 Основ).

Розвиток паліативної допомоги в Україні декларується у Заходах 
міжгалузевої комплексної програми «Здоров`я нації» на 2002 – 2011 
роки, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України № 14 
від 10.01.2002 р.. Наказом мОЗ України № 368 від 03.07.2007 р. за-
тверджено «Клінічний протокол надання паліативної допомоги хво-
рим на Віл-інфекцію».

Отже, в Україні поки що бракує спеціальних норм, які б, на 
зразок міжнародних документів передбачали процедури й втілюва-
ли б у практику забезпечення прав людини на ефективну медико-
соціальну допомогу, забезпечення на випадок хвороби, інвалідності, 
настання старості, на гідність, на покращання якості життя під час 
невиліковної хвороби та на зменшення страждань64.

тому експерти інституту паліативної та хоспісної медицини 
мОЗ України, Асоціації паліативної допомоги, Ради захисту прав та 
безпеки пацієнтів розробляють ряд нормативних актів, прийняття 
яких планується в 2009 – 2010 роках, що дозволить зробити важли-
вий крок до створення в Україні цивілізованої та ефективної систе-
ми паліативної допомоги.

В світі до сьогодні не існує єдності і згоди відносно визнання за-
гальних для всіх країн невід’ємних прав людини. тим не менш мож-
на виокремити декілька прав людини, які найчастіше визнаються 

64 див., наприклад: лісабонська декларація, прийнята 34 Всесвітньою медичною 
асамблеєю у вересні-жовтні 1981 р. (лісабон, Португалія), Загальна декларація 
прав людини, Конвенція ООН тощо; див. також: совершенствование паллиатив-
ной помощи пожилым людям. Всемирная организация здравоохранения. евро-
пейское региональное бюро. 
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більшістю держав. це право на свободу, задоволення та реалізацію 
певних потреб, на отримання необхідних благ, реалізацію духовних 
і моральних інтересів.

цей перелік невід’ємних прав і свобод людини було доповнено 
«правом на достойну (гідну) смерть» (death with dignity).

Витоки дискусії, а зрештою і затвердження права на гідну смерть, 
знаходяться в праці е.Кублер-Росс «Про смерть і умирання». смерть 
як медичний і психологічний феномен постала як процес, що скла-
дається з двох стадій: передуючій смерті, що є проміжною стадією 
між життям і смертю, – помиранням (dying) і власне смертю (death).

Розуміння смерті як факту небуття і як процесу помирання вия-
вилося важливим в практичному й теоретичному плані. Зрештою по-
чалася дискусія щодо права людини на гідну смерть і на евтаназію.

Парламентська асамблея Ради Європи у 1999 році прийняла ре-
золюцію «Про права хворих і помираючих людей». В ній, зокрема, 
зазначається, що «істинні інтереси хворого не завжди можуть бути 
враховані шляхом надмірного застосування найсучасніших технік, що 
продовжують життя…». В резолюції також наголошено, що «поми
раючі пацієнти в більшості випадків хочуть померти мирно й гідно, по 
можливості при розраді та підтримці з боку їх родини й друзів».65

існує ряд різних уявлень про право людини на достойну смерть 
і про по-справжньому «гідну» смерть. Різняться вони в залежності 
від певної культури, віросповідання тощо.

Наприклад, відповідно до принципу поваги цілісності і автономії 
особистості – одного із найголовніших принципів біоетики – в термі
нальному періоді життя повинні забезпечуватися такі права людини:

1) фізичні (вітальні) – такі, що забезпечують достатній рівень 
задоволення біологічних і матеріальних потреб (медичне і со-
ціальне забезпечення) й недоторканості особистого життя;

2) особистісні – ті, що забезпечують захист морально-психоло-
гічної індивідуальності людини, її світогляду, переконань, ду-
ховності;

3) гуманітарні – ті, що зберігають національну самобутність, 
можливість використання досягнень науки й культури;

65 Texts of the Council of Europe on bioethical matters. Resolution 613 on the right of 
the sick and dying. – Council of Europe, Strasbourg, February 1999.
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4) економічні – ті, що дають засоби до існування, права на влас-
ність, відпочинок й т. д.;

5) політичні – ті, що визначають можливість участі у суспіль-
ному житті, державний захист від випадків порушення прав і 
свобод.66

ще одним важливим документом, що визнає права важкохворих 
осіб (в даному випадку йдеться про онкологічні хвороби) на гідне за-
вершення життя є Паризька Хартія боротьби проти раку, підписана 
у 2000 році. Вона проголошує боротьбу із онкологічними захворю-
ваннями міжнародним пріоритетом у ХХI сторіччі та визнає право 
хворих на онкологічні захворювання жити повноцінним життям в 
умовах, що забезпечують їм гідність, спеціальне лікування, медич-
ну, психологічну, соціальну і трудову реабілітацію, а також паліатив-
ну допомогу та адекватне знеболення. У 2007 році Україна стала 32-м 
учасником цієї Хартії, після її підписання Президентом України.

Важливим завданням законодавства щодо прав людини (в тому 
числі й міжнародних договорів) і комплексного підходу паліативної 
допомоги є гарантування і забезпечення невід’ємної гідності особи, 
принципів універсальності та недискримінації.

Хворий має право одержати доступну та правдиву інформацію 
щодо свого стану та прогнозу захворювання, призначення паліатив-
ної допомоги, методах та результатах лікування, можливих усклад-
неннях та існуючих альтернативах, та дати згоду повідомити про це 
членів родини.

таким чином, пацієнти, які страждають через невиліковні хво-
роби, мають право на вибір методів і місця лікування, право на ін-
формацію про методи лікування та лікарські препарати, можливі 
наслідки їхнього впливу, право на першочергове забезпечення до-
поміжними засобами, доступність ефективного знеболення, забезпе-
чення гідного життя до останніх хвилин, право погодитися або відмо-
витися від запропонованих лікарем засобів лікування, тощо.

Одна з європейських Асоціацій паліативної допомоги навіть 
визначила паліативну допомогу міжнародним правом людини67. ця 

66 Вековшинина с.В. Кулиниченко В.л. Биоэтика: начала и основания (фило-
софско-методологический анализ). – К.: сфера, 2002. – с. 113.
67 Palliative care as Human Right. Frank Brennan, Liz Gwyther & Richard Harding, 
2008, p. 5.
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дефініція потребує певних уточнень. саме поняття здоров’я включає 
в себе й здоров’я людини з обмеженим прогнозом життя. тому мож-
на припустити, що під широким визначенням права на здоров’я (на 
охорону здоров’я) мається на увазі право на забезпечення паліатив-
ною допомогою. до того ж право на здоров’я або право на охорону 
здоров’я, проголошене в ряді міжнародних декларацій і Конвенцій, 
подекуди має згадки про доступність і забезпечення людини в разі 
необхідності паліативною допомогою.

доки триватиме дискусія щодо паліативної допомоги як окремо-
го права людини, на думку міжнародних експертів, повинен зали-
шатися принцип, що поєднуватиме медичні, моральні та юридичні 
імперативи – турбота про пацієнтів з невиліковними хворобами є ос
новним завданням уряду, суспільства й професіоналівмедиків68.

ще у листопаді 2003 р. Комітетом міністрів Ради Європи були 
прийняті Рекомендації (Rec. 2003) державам-учасникам (серед них 
і Україна) по організації паліативної допомоги. У цьому документі 
урядам державучасників рекомендується, зокрема, прийняти політич
ні, законодавчі та інші заходи, необхідні для створення погодженої, 
послідовної політики для розвитку системи паліативної допомоги. та-
кож у Рекомендаціях мовиться, що будь-який пацієнт, що потребує 
паліативної допомоги, повинен мати можливість отримати її без не-
доцільної затримки у відповідному закладі, наскільки це реально 
виконати, у відповідності з його потребами та побажаннями.

міжнародна спільнота паліативної допомоги, в свою чергу, ви-
робила зобов’язання урядів щодо розвитку паліативної допомоги 
(ці зобов’язання визнані також ВООЗ):

1. створення та запровадження стандартів паліативної допомоги;
2. Рівність доступу до паліативної допомоги, без дискримінації;
3. доступність (в тому числі й економічна) необхідного лікуван-

ня, в тому числі, й опіоїдів;
4. Забезпечення паліативною допомогою на всіх рівнях медич-

ного догляду;
5. Залучення до навчання з надання паліативної допомоги – як 

«неформальних» надавачів допомоги (наприклад, родичів, 
опікунів, волонтерів тощо), так і професіоналів медиків.69

68 Ibid., p.5.
69 Palliative care as Human Right. Frank Brennan, Liz Gwyther & Richard Harding, 2008, p. 7.
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і, нарешті, зовсім недавно, 28 січня 2009 року, було прийнято ре-
золюцію 1649 (2009) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Паліа-
тивна допомога. модель інноваційної політики в соціальній галузі та 
сфері охорони здоров’я», яка розглядає паліативну допомогу як мо-
дель інноваційної політики у сфері громадського здоров’я та соціаль-
ного захисту, оскільки вона бере до уваги зміни в нашому сприйнятті 
здоров’я та хвороби та не бере до уваги, що лікування хвороби є пе-
редумовою для самоствердження та участі у суспільстві. Більше того, 
Асамблея вважає, що існує нагальна потреба поширювати це іннова-
ційне лікування/догляд. Паліативна допомога має бути доступна не 
лише хворим у термінальній стадії, але й хворим з тяжкими хроніч-
ними захворюваннями і усім, хто потребує індивідуального догляду 
у більшій мірі, ніж інші, та тим, хто може користуватися паліатив-
ною допомогою. У розробці цієї Резолюції брали участь експерти ін-
ституту паліативної та хоспісної медицини мОЗ України, Асоціації 
паліативної допомоги, Ради захисту прав та безпеки пацієнтів70.

3. забезпечення прав людей з обМежениМ 
прогнозоМ життя в уКраїні

«Умирающий, попадая в государственное или частное медицин
ское учреждение, госпиталь, больницу – разнообразные моди
фикации «клиники» как идеи и общественного института – 
лишается возможности попрощаться со своими близкими в ат
мосфере интимности и откровения, отдать последние распо
ряжения, сказать последнее «прости» родным и близким. Это 
приводит к тому, что современный человек в течение своей 
жизни редко становится непосредственным очевидцем челове
ческой смерти, не имеет возможности пережить трагических 
и очищающих мгновений, наполняющих Жизнь смыслом»71

3.1. Десять прав пацієнтів з обмеженим прогнозом життя

У 2007 році у Польщі «газета Виборча» («Gazeta Wyborcza»), у 
співпраці з провідними фахівцями у сфері паліативної допомоги та 
надавачами такої допомоги, розпочала акцію «Вмирати по-людсь-

70 http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta09/eres1649.htm
71 Вековшинина с.В. Кулиниченко В.л. Биоэтика: начала и основания (философ-
ско-методологический анализ). – К.: сфера, 2002. – с. 108.
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ки» (Umierac po ludsku). У 2008 р. подібну акцію було започатковано 
Всеукраїнською Радою захисту прав та безпеки пацієнтів в нашій 
державі за підтримки газет «По-київські» й «Ваше здоров’я».

лейтмотивом акцій у Польщі та Україні стало проголошення 
десяти прав (заповідей щодо прав) людини у фінальній стадії життя, 
які могли б слугувати індикаторами дотримання прав паліативних 
хворих. це:

1. Право на природну, гідну та свідому смерть.
2. Право на смерть у власному домі, а якщо це неможливе, то ні-

коли не бути в ізоляції та наодинці.
3. Право на ретельно дібрану, детальну інформацію щодо стану 

свого здоров’я, отримання чесних відповідей на запитання та 
участь у прийнятті рішень.

4. Право на перемогу над фізичним болем й іншими проблемами.
5. Право на опіку та патронаж з пошаною до людської гідності.
6. Право на відкрите висловлення своїх почуттів, особливо на 

тему страждання та смерті.
7. Право на вільний контакт з родиною та близькими.
8. Право на психологічну допомогу та духовну підтримку згідно 

з релігійними переконаннями.
9. Право не погодитися на проведення інтенсивної терапії, яка 

подовжуватиме життя.
10. Право на дотримання належної поваги до свого тіла після смерті.72

індикатори стануть у нагоді при фіксуванні порушення прав 
паліативного хворого. для цього потрібно визначити одиниці або 
вимірювачі відповідного індикатора73. Взявши десять перелічених 
вище прав за індикатори, ми можемо проаналізувати ситуацію з до-
триманням прав паліативних хворих в Україні.

3.2. Аналіз ситуації щодо дотримання прав 
паліативних хворих в Україні

Українське законодавство сьогодні не має спеціальних законів та 
інших нормативно-правових актів, які б у повній мірі забезпечували 

72 http://wyborcza.pl/1,88843,5028849.html
73 демченко і.л., іванченко с.м., Костенко К.с. Вивчення громадської думки як 
інструмент моніторингу прав пацієнтів в Україні. – К., 2007. – с.24.
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права на паліативну допомогу людям з невиліковними захворюван-
нями та членам їхніх родин попри те, що такої допомоги в нашій де-
ржаві щорічно потребують, як вже зазначалося вище, не менше 500 
тисяч хворих та більше як 1 мільйон їхніх найближчих родичів.

В Україні до сьогодні не вироблені методологічні засади дослід-
ження прав інкурабельних хворих, відсутні й спеціальні закони, від-
повідні стандарти й протоколи, що регулюють правовідносини при 
наданні паліативної допомоги, немає системи відповідної підготов-
ки фахівців, які надають паліативну допомогу. Необізнаність з між-
народними стандартами паліативної допомоги і правами пацієнта, 
закріпленими у вітчизняному законодавстві, призводять до числен-
них порушень прав паліативних хворих.

Нині існує чимало ризиків порушення прав паліативних пацієн-
тів, наприклад: залучення до клінічних випробувань без дотриман-
ня необхідних етичних норм, здійснення махінацій із їхнім майном, 
застосування примусової евтаназії задля пришвидшення прийняття 
спадщини тощо. тому необхідно забезпечити постійний контроль 
щодо дотримання прав паліативних хворих.

Аналіз ситуації в Україні з дотриманням прав невиліковно хво-
рих, який був зроблений експертами Всеукраїнської Ради захисту 
прав пацієнтів та Всеукраїнської Асоціації паліативної допомоги, 
дозволяє зробити висновок, що попри встановлені вітчизняним за-
конодавством гарантії, більшість паліативних хворих в Україні на 
практиці стикаються з низкою порушень їхніх прав, гарантованих 
українськими та міжнародними документами, деякі з яких наво-
дяться у даному дослідженні.

Однією з найбільш нагальних проблем щодо порушення прав паліа-
тивних пацієнтів, як вже зазначалося вище, є порушення їхнього пра-
ва одержати, при потребі, адекватне та ефективне знеболення. Пе-
ребіг онкологічних захворювань та сНіду, в переважній більшості 
випадків, а також деяких хронічних соматичних захворювань (особ-
ливо, при ураженні нервової системи, суглобів тощо) супроводжуєть-
ся нестерпним болем. Висновки експертів ВООЗ свідчать про те, що 
ефективно зарадити сильному болю можна лише при застосуванні 
опіоїдних анальгетиків. На жаль, ситуація з застосуванням опіоїд-
них анальгетиків у лікувально-профілактичних закладах системи 
охорони здоров’я свідчить про невідповідність існуючої практики, 
як національному законодавству, так і міжнародним стандартам. 
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Однією з головних причин цього є «заборонна парадигма та підхо-
ди», які застосовуються в регламентуючих документах міністерства 
охорони здоров’я та міністерства внутрішніх справ України, що ре-
гулюють медичний обіг опіоїдних анальгетиків. Надання своєчасно-
го і адекватного знеболення виявляється проблематичним через ус-
кладнену процедуру призначення, виписування, відпуску опіоїдних 
анальгетиків і недолугу наркополітику держави, в цілому, та право-
охоронних міністерств і відомств, зокрема. Відповідно до Закону Ук-
раїни «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», про-
тидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів здійснює ціла «армія» правоохоронних органів і 
органів виконавчої влади: міністерство внутрішніх справ України, 
служба безпеки України, генеральна прокуратура України, держав-
ний митний комітет України, державна прикордонна служба Украї-
ни, міністерство охорони здоров’я України та інші в межах наданих 
їм Законом повноважень.

Аналіз застосування опіоїдних анальгетиків у лікувально-про-
філактичних закладах системи охорони здоров’я свідчить про неза-
довільну ситуацію. За медичним споживанням опіоїдних анальге-
тиків Україна посідає одне з останніх місць серед розвинених країн 
світу, в яких більш ліберальне відповідне законодавство сприяє до-
ступу пацієнтів до таких препаратів. так, за даними міжнародного 
комітету з контролю за наркотиками, за рівнем споживання хворими 
опіоїдних знеболювальних лікарських засобів Україна посідає лише 
78-ме місце з 222 країн. міжнародними експертами встановлено, що 
в Україні середнє добове споживання опіоїдних анальгетиків скла-
дає 221 дозу на мільйон осіб, в той же час (за міжнародними стан-
дартами) середня кількість людей, що потребують терапії наркотич-
ними лікарськими засобами, складає 2040 пацієнтів на мільйон осіб 
тільки серед онкохворих.

Недосконалість чинного законодавства та нормативно-правової 
бази в Україні спричиняє порушення права людини (пацієнта) на 
якісну медичну допомогу та забезпечення гідного завершення жит-
тя – багато паліативних пацієнтів, особливо які одержують допомогу 
вдома, не дістають адекватного знеболення з застосуванням опіоїд-
них анальгетиків. За експертними даними, в Україні задовольняєть-
ся лише близько 10% пацієнтів, які потребують опіоїдних анальге-
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тиків. ця сумна статистика свідчить про те, що більшість пацієнтів 
залишають цей світ, страждаючи від страшного болю, не маючи змо-
ги отримати необхідну паліативну допомогу. Низький рівень засто-
сування опіоїдних анальгетиків у системі охорони здоров’я України 
свідчить про незадовільний рівень доступності невиліковно хворих 
пацієнтів до адекватного знеболення.

Провідними світовими фармацевтичними компаніями досить 
давно виготовляються сучасні опіоїдні анальгетики у формі табле-
ток або пластирів, які мають тривалий та якісний знеболювальний 
ефект. такі препарати в Україні майже не представлені на ринку че-
рез відсутність відповідних нормативно-правових актів.

докладно проблему забезпечення опіоїдними анальгетиками в 
Україні вивчала Рада захисту прав та безпеки пацієнтів у 2007-2008 
роках за підтримки міжнародного фонду «Відродження». За резуль-
татами дослідження складений звіт, на підставі якого була зроблена 
доповідь у збірнику правозахисних організацій з прав людини в Ук-
раїні 2007 року.74

яскравим прикладом недосконалості чинної нормативно-право-
вої бази, що регулює обіг опіоїдних анальгетиків в Україні, є по-
рядок їх зберігання і відпуску з аптечних складів (аптек), що ре-
гулюється Наказом мОЗ України «Про затвердження Порядку обі-
гу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в де-
ржавних і комунальних закладах охорони здоров’я України» № 356 
від 18.12. 1997 р. із змінами від 04.06.1999 р. (далі – Порядок).

так, у пункті 2.4.11. Порядку зазначено, що порошкові та в таб-
летках чи драже (ангро) наркотичні, психотропні лікарські засоби і 
прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку повинні відпускатися з 
аптечних складів лише в опечатаному вигляді, при цьому на кожній 
упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного складу, 
найменування згаданих вище засобів, номера і дати аналізу, номера і 
дати фасування та підпису особи, яка розфасувала даний лікарський 
засіб. Відпуск вказаних засобів, упакованих безпосередньо в папір 
чи целофан, категорично забороняється.

74 Права людини в Україні-2007. доповідь правозахисних організацій./ За ред.Є. За-
харова, і. Рапп, В. яворського./ Українська гельсінська спілка з прав людини. – 
Харків: Права людини, 2008. – с. 217.
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ця процедура дуже детально виписана в Порядку, однак не за-
стосовується через відсутність в Україні таблетованих форм опіоїд-
них анальгетиків.

В «лісабонській декларації прав пацієнта», прийнятій Всесвіт-
ньою медичною асоціацією (ВмА) у 1981 році, зроблено особли-
вий наголос на забезпеченні права на ефективне знеболювання. На 
жаль, документи, прийняті ВмА, як вже зазначалося вище, не є 
обов’язковими для виконання на території України, тому це право у 
нас нерідко не дотримується.

В Україні медична допомога й обслуговування паліативних па-
цієнтів з вираженим больовим синдромом (це перш за все онкологіч-
ні хворі, хворі на сНід) в передтермінальній стадії донедавна здійс-
нювалося на основі ліміту наркотичних препаратів (так звана «доза 
Бабаяна» – 50 мг на добу). таке застосування опіоїдних анальгетиків 
західні лікарі небезпідставно називають «легалізовані тортури».

сьогодні ситуація, як зазначають лікарі, дещо покращилася. 
Однак, і донині в якості одного з основних аргументів проти збіль-
шення дози (інколи і самого призначення) опіоїдних анальгетиків 
вітчизняні фахівці наводять ймовірність виникнення наркотичної 
залежності у хворих.

До юридичної служби Ради захисту прав та безпеки пацієнтів зверну-
лася жінка, мати якої помирала в районній лікарні, страждаючи через 
нестерпний біль. Вона перенесла складну операцію з приводу розпов-
сюдженого раку молочної залози. Хвороба продовжувала прогресува-
ти. Цій пацієнтці, що кричала від болю, районні лікарі не призначили 
опіоїдних анальгетиків, мотивуючи це небезпекою звикання і ймовір-
ністю розвитку наркоманії(!). Співробітники Ради зателефонували 
в лікарню і пояснили лікарям, що існують рекомендації ВООЗ, якими 
варто керуватися в подібних випадках. Після цього в лікарню спів-
робітники Ради терміново направили лист із детальним викладенням 
позиції Ради відносно даної ситуації.
Через три дні зателефонувала донька пацієнтки і сказала: «Наша ма-
ма просила передати вам велике спасибі!».
– Як себе почуває Ваша мама?
– Вона померла…
– ?????...
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– Останній свій день наша мама прожила гідно: їй дали чисту білизну 
і вона не терпіла біль! Це був найкращий день її земного життя за ос-
танній рік…

така політика по відношенню до застосування опіоїдних аналь-
гетиків у терапевтичних цілях, на нашу думку, є неприпустимою та 
протирічить визнаним у світі міжнародним стандартам. до того ж 
результати досліджень свідчать, що у онкологічних хворих залеж-
ність від наркотиків (зокрема, морфіну) розвивається лише в одному 
з 10 тисяч випадків.

Зважаючи на те, що захист від болю у інкурабельних хворих є скла-
довою права пацієнта на кваліфіковану медичну допомогу, медичний 
догляд і гідну смерть, без сумніву, необхідно терміново переглянути 
норми, що обмежують доступ паліативних хворих до опіоїдних аналь-
гетиків в Україні. Адже «кредит довіри до медицини зберігається до 
тієї пори, доки остання в змозі ефективно боротися із болем»75.

Будь-яка хвора людина потребує особливої, підвищеної уваги й 
турботи. людина ж, яка зазнає сильного болю і душевних страждань 
від усвідомлення близької смерті, стає занадто сприйнятливою та 
уразливою, може виявляти роздратування або злість.

довготриваючий біль формує складний багатокаскадний пато-
фізіологічний процес, створюючи численні клінічні й психологічні 
синдроми. Біль в змозі повністю знищити людину як особистість. 
Він несе нестерпні страждання хворому й нерідко деформує його 
психіку. При цьому не виключений розвиток суїцидальної готов-
ності.76

тому логічно припустити, що надаючи юридичну допомо-
гу паліативним пацієнтам, окрім відповідної фахової підготовки, 
дотримання вимог професійної етики, юрист повинен мати певні 
знання з психології, навички соціальної роботи, можливо, навіть во-
лодіти практикою надання невідкладної допомоги.

Невгамовний фізичний біль й психологічні переживання при-
зводять до розпачу, відчуття безсилля перед обставинами, відчуття 

75 О.е. Бобров. «лечение болевого синдрома в онкологии» – Киев-Ровно: «Кали-
граф», 2003. – 196 с.
76 там само.
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самоти й непотрібності суспільству, залежності від лікарів та найб-
лижчого оточення.

Другою нагальною проблемою порушення прав паліативних па-
цієнтів є порушення їхнього права одержати, при потребі, паліа-
тивне лікування, яке повинне бути доступним для хворого цілодо-
бово і надаватися в обсязі, прийнятному для пацієнта, відповідно 
до затверджених стандартів та клінічних протоколів. Окрім браку 
сучасних неін’єкційних опіоїдних анальгетиків в Україні не виста-
чає й спеціалізованих закладів (хоспісів або паліативних відділень), 
паліативних ліжок для невиліковно хворих людей, тому досить час-
то паліативні хворі в Україні не мають доступу до потрібної їм до-
помоги.

За підрахунками експертів ВООЗ, потреба в паліативній допо-
мозі становить на 100 тисяч населення в середньому 7 стаціонарних 
ліжок і 10 ліжок для хворих, які потребують паліативної допомоги 
вдома. Виходячи з цього, в Україні повинно бути не менше 3,7 тисяч 
паліативних ліжок. Крім цього, близько 85 тисяч хворих щоденно 
потребують паліативної допомоги вдома. А яка ж реальна ситуація 
в нашій країні? станом на початок 2009 р. на 46 млн. населення 
України стаціонарна паліативна допомога надавалася пацієнтам у 
19 стаціонарних закладах хоспісної та паліативної допомоги: відді-
леннях інтенсивного сестринського догляду, хоспісних і паліативних 
відділеннях при деяких онкологічних центрах, диспансерах, бага-
топрофільних лікувальних закладах або ж у хоспісах, в яких разом 
розгорнуто близько 650 паліативних ліжок. сюди включені також 
недержавні хоспіси, створені благодійними релігійними організа-
ціями. В деяких регіонах впроваджується догляд на дому з елемента-
ми паліативної допомоги. такі відділення створені у великих облас-
них центрах, тому більшість людей, які мають потребу у паліативній 
допомозі, особливо, мешканці невеликих міст та селищ взагалі не 
можуть її отримати.

таким чином, в Україні задовольняється потреба у стаціонар-
ній та амбулаторній паліативній допомозі лише незначної частки 
пацієнтів. В результаті – сотні тисяч пацієнтів у термінальній стадії 
онкологічних та багатьох хронічних невиліковних захворювань, які 
потребують паліативної та хоспісної допомоги, помирають вдома на-
одинці, страждаючи від болю, депресії, інших симптомів захворю-
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вань, за відсутності необхідного знеболення, професійного догляду, 
соціальної та психологічної підтримки.

через брак коштів матеріально-технічна база багатьох діючих 
хоспісів та відділень паліативної допомоги ще не відповідає міжна-
родним стандартам, а умови перебування хворих у цих закладах є 
незадовільними, що можна розглядати як третю групу порушень прав 
пацієнтів. Не вистачає персоналу з відповідною фаховою підготов-
кою, бракує медикаментів, обладнання, яке б полегшило намаган-
ня медичного персоналу забезпечити хоча б відносну якість життя 
(наприклад, елементарних протипролежневих матраців), не говоря-
чи про невідповідні санітарно-гігієнічні умови, що зумовлено від-
сутністю відповідних стандартів і нормативів.

іншою проблемою є дискримінація невиліковно хворих пацієн-
тів (наприклад, хворих на сНід), що порушує їхнє право, встанов-
лене ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Особ-
ливої правової допомоги та захисту потребують деякі уразливі ка-
тегорії паліативних хворих, серед яких, зокрема, особи без грома-
дянства, іммігранти, ув’язнені тощо, у яких найчастіше виникають 
проблеми з доступом до будь-якої медичної допомоги.

ще однією проблемою, з якою стикаються надавачі паліатив-
ної допомоги та їхні підопічні, є фінансові труднощі. сьогодні в 
Україні, як показують результати досліджень, проведених Асоціа-
цією паліативної допомоги і Радою захисту прав та безпеки пацієн-
тів, паліативні і хоспісні відділення лікувально-профілактичних 
закладів вкрай обмежені в ресурсах і не мають можливості забез-
печити хворих навіть найнеобхіднішим: медичним обладнанням, 
ефективними знеболюючими, протипролежневими матрацами та 
іншими засобами медичного призначення. Але навіть недостатнє 
фінансування з бюджету розподіляється в наступній пропорції: 70 – 
80% витрачається на утримання закладу і тільки 20 – 30% на пот-
ребу пацієнтів.

Безоплатність і доступність медичної допомоги, що гарантуєть-
ся ст. 49 Конституції України поки що не більше ніж декларація. 
майже всі ліки і медичні засоби купуються пацієнтами або родича-
ми за власний кошт. лікування і підтримання якості життя невилі-
ковно хворої людини вимагає значних фінансових витрат, що гостро 
відбивається на сімейному бюджеті, спричиняючи поширення бід-
ності в Україні.
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як вже зазначалося вище, паліативна допомога – це комплек-
сна медико-соціальна допомога пацієнту з невиліковним захворю-
ванням та членам його родини, однією зі складових якої є юри-
дичної допомога. Однак реальне забезпечення цього стандарту для 
переважної більшості хоспісів – це поки що лише недосяжна мета. 
Попри гарантоване ст. 59 Конституції України право кожного на 
правову допомогу, що передбачає її доступність для всіх, хто її пот-
ребує, паліативні хворі, за незначним виключенням, не можуть її 
отримати. Звернення по правову допомогу до приватної юридичної 
фірми, як правило, є додатковим (поряд із сплатою за лікування і 
медикаменти) фінансовим тягарем для самого хворого та його ро-
дини.

Більшість опитаних паліативних хворих та їх близьких (близько 
75%), позитивно ставляться до ідеї створення у хоспісних відділен-
нях параюридичного супроводу або можливості отримання безкош-
товної (чи за доступну плату) правової допомоги у фахівців з права. 
На думку опитаних, це дозволило б ефективно, без зайвого клопоту 
і додаткових фінансових витрат вирішувати проблеми з оформлен-
ням пільг (наприклад, по інвалідності або виплат сім’ї, що втра-
тила годувальника). для значної кількості опитаних актуальним є 
питання розпорядження майном: складання заповіту і оформлення 
спадщини (або договору дарування). для невиліковно хворих осіб 
працездатного віку, що мають дітей, найважливішою проблемою є 
вирішення питання щодо майбутнього останніх, а також щодо за-
хисту права власності.

Значна частина респондентів потребує правової консультації 
щодо можливості складання довіреності й призначення представни-
ка, який би виконував певні доручення. Однак при цьому жоден з 
опитуваних не знає про право обрати собі помічника, встановлене 
ст.78 цивільного кодексу України. такий помічник міг би, в разі не-
обхідності, представляти особу в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, організаціях, діяльність яких пов’язана з 
обслуговуванням населення, а також вчиняти дрібні побутові право-
чини, отримати, пенсію, аліменти, заробітну плату, поштову корес-
понденцію тощо.

іншою стороною цієї проблеми є відсутність (за поодинокими 
виключеннями) в існуючих хоспісах соціальних працівників (які 
повинні працювати у цих закладах згідно з відповідним Наказом 
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мОЗ України та затвердженим штатним розкладом). Вони могли б 
надавати елементи такої юридичної допомоги, як це відбувається в 
Харківському хоспісі. Адже, відповідно до міжнародних практик, 
одна з ролей соціального працівника – захисник прав і інтересів 
клієнта. ця роль була запозичена з професії юриста і передбачає ак-
тивну цілеспрямовану діяльність, наприклад, ведення переговорів 
від імені клієнта, захист його юридичних інтересів, в тому числі і 
в суді, в тих випадках, коли він потребує допомоги. Звичайно, осо-
бистісні риси та професійні навички соціального працівника мають 
відповідати виконанню цієї ролі77.

інша актуальна проблема – відсутність необхідних правових 
знань у медичного персоналу, загалом, і, зокрема, серед тих, які на-
дають паліативну допомогу. Звідси поширеність порушень права лю-
дини на отримання достовірної і повної інформації про стан свого 
здоров’я, встановлене ст. 39 «Основ законодавства України про охо-
рону здоров’я». Не отримавши чесних відповідей на свої запитання, 
хворий позбавляється можливості свідомо брати участь у прийнятті 
рішень, в тому числі й щодо майбутнього.

трапляються випадки, коли через правову необізнаність діагноз 
спочатку повідомляють родичам пацієнтів. Родичі ж, керуючись 
«благими намірами», замовчують діагноз і перед самим пацієнтом і 
перед іншою ріднею. це призводить до ситуацій, коли сам хворий до 
останнього сподівається на одужання, однак внаслідок відсутності 
ефекту від лікування втрачає довіру до лікуючого лікаря і звертаєть-
ся до різних цілителів, знахарів та екстрасенсів. Врешті це приз-
водить до значного погіршення стану хворого і передчасному ви-
никненню ускладнень, розладів функцій життєдіяльності і розвитку 
сильного больового синдрому. сам хворий через марні сподівання, 
шукаючи спасіння у нетрадиційній медицині, не лише ускладнює 
тим самим перебіг хвороби і зазнає значних фінансових витрат, а й 
втрачає час для спілкування з близькими людьми або релігійним 
наставником, оформлення заповіту, спадщини або інших юридич-
них документів.

дещо покращилася ситуація в останні роки із реалізацією пра-
ва на вільний контакт з родиною та близькими під час перебування 

77 Основи соціальної роботи / За редакцією т. семигіної та і. григи, частина 1, 
стр. 115.
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на стаціонарному лікуванні. Згідно з результатами опитування, це 
право, встановлене ст. 287 цивільного кодексу України (цКУ), ма-
ють можливість реалізувати майже усі паліативні хворі (у більш ніж 
95%). стаття 287 цКУ вказує, що до хворого повинні бути допущені 
не лише члени сім’ї, а й нотаріус, адвокат, священнослужитель для 
відправлення богослужіння та релігійного обряду. таким чином, за-
безпечується також право на психологічну допомогу та духовну під-
тримку згідно з релігійними переконаннями.

деякі хворі з жахом уявляють ситуацію, коли вони через роз-
лади життєдіяльності, викликані хворобою, втратять можливість 
чітко висловити свої побажання і волю як лікарям, так і родичам. 
При цьому більшість із цих респондентів не знає про право па-
цієнта не погодитися на інтенсивну терапію, яка продовжуватиме 
життя. сьогодні в Україні діє норма, відповідно до якої пацієнт, 
який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення 
своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від ліку-
вання (ст. 43 Основ). Однак при цьому, лікар зобов’язаний пояснити 
пацієнту, до яких наслідків може призвести відмова від лікування. 
якщо і після цього пацієнт буде відмовлятися від лікування, лікар 
має право взяти від нього письмове підтвердження, а при немож-
ливості його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у 
присутності свідків.

Право на дотримання належної поваги до тіла померлої людини 
після смерті, яке польські дослідники віднесли до прав помираючої 
людини, закріплене також і в українському законодавстві, у ст. 298 
цивільного кодексу України. Однак українські цивілісти вважа-
ють, що належить це право близьким родичам померлого78. це пра-
во спрямоване на забезпечення поваги до гідності людини та захист 
певних моральних засад суспільства. так родичі померлої людини 
наділені можливістю вимагати від всіх і кожного шанобливого став-
лення до тіла померлого, а також до місця його поховання. Певною 
гарантією виконання цього права є кримінальна відповідальність, 
передбачена ст. 297 Кримінального кодексу України.

З огляду на вищезазначене, розширення сфери правозахисної 
діяльності у системі охорони здоров’я, соціального захисту і поши-

78 цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє по-
роблене та доповнене. – Х.: тОВ «Одіссей», 2006. – с. 301.
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рення її на паліативну допомогу є надзвичайно актуальним питан-
ням в Україні.

дотримання прав паліативних хворих буде забезпечене лише 
після внесення відповідних змін у діючі закони та інші норматив-
но-правові акти, що регулюють обіг опіоїдних анальгетиків в Ук-
раїні та розроблення спеціального закону (або, наприклад, внесення 
змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я), що ре-
гулюватиме правовідносини у сфері надання паліативної допомоги, 
встановлюватиме відповідальність за порушення прав невиліковно 
хворих осіб.

Одне із нагальних питань – розроблення національних стан-
дартів паліативної допомоги, протоколів та інструкцій для фахівців, 
які надають паліативну допомогу та здійснюють захист прав щодо 
дотримання етичних, якісних, правових принципів у ході роботи з 
паліативними хворими.

також необхідно створити робочу групу з фахівців інституту 
паліативної та хоспісної медицини, мОЗ України та експертів про-
відних правозахисних організацій, що займаються захистом прав та 
безпекою пацієнтів, яка сформує механізми моніторингу та виявлен-
ня випадків порушень прав пацієнтів та повідомлень про такі ви-
падки. тут має бути також розроблена процедура реєстрації, реагу-
вання на повідомлення та, власне, самого представництва інтересів 
пацієнта і адвокації.

Особливу увагу потрібно приділити питанням особливості 
діяльності системи паліативної допомоги при підготовці фахівців 
правозахисту (адвокатів, представників пацієнта), основам правових 
знань працівникам медичних та соціальних закладів паліативної до-
помоги. також, під час підготовки медичних і соціальних працівни-
ків, залучених до надання паліативної допомоги, необхідно приді-
лити достатню увагу розвитку навичок міждисциплінарної взаємодії 
задля того, щоб фахівці хоспісів могли залучати юристів/правоза-
хисників до цієї роботи.

Отже, сьогодні через відсутність відповідної системи держава не 
забезпечує паліативною та хоспісною допомогою людей, які її пот-
ребують, відповідно до міжнародних підходів та стандартів, та поки 
що не може в повній мірі забезпечити дотримання прав паліативних 
хворих. Вирішення питань, пов’язаних з розвитком паліативної до-
помоги, потребує розробки нормативно-правовового регулювання та 
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адекватного фінансування відповідних програм, досягнення однако-
вої доступності паліативної та хоспісної допомоги в різних регіонах 
України, на різних рівнях медичної допомоги невиліковно хворим 
пацієнтам з різними типами захворювань і обмеженим прогнозом 
життя та членам їхніх родин. Однією з головних умов реалізації цих 
завдань є консолідація зусиль громадянського сектору та держави.

3.3. Співпраця громадських організацій та держави 
щодо забезпечення прав паліативних хворих в Україні

як свідчать звернення пацієнтів до юридичної служби Ради за-
хисту прав та безпеки пацієнтів та результати наших досліджень, 
на превеликий жаль, права людей з обмеженим прогнозом життя в 
Україні порушуються досить часто. При цьому самі паліативні хворі 
через важкий фізичний стан не в змозі самостійно здійснювати за-
хист своїх прав; з різних причин їм також не доводиться сподіватися 
на сторонню допомогу. самі хворі, як правило, мало знають про на-
лежні їм права і про можливості отримання досить широкого спект-
ру соціальних, юридичних, психологічних і духовних послуг. інколи 
реалізувати свої права і звернутися по необхідну допомогу у хворого 
об’єктивно немає можливостей: як правило, і паліативну допомогу, і 
кваліфіковану юридичну допомогу можна отримати лише у великих 
містах України.

тому набуває великого значення роль рідних та близьких хво-
рого, громадських організацій, щодо підтримки паліативного хворо-
го та захисту його прав. В умовах України надзвичайно важливим 
є налагодження співпраці організацій громадянського суспільства з 
державними структурами, адвокація інтересів людей з обмеженим 
прогнозом життя та членів їхніх родин в органах законодавчої і ви-
конавчої влади, ініціювання удосконалення законодавчої та норма-
тивно-правової бази тощо.

як вже зазначалося вище, завдяки ініціативі та консолідованим 
зусиллям громадських організацій, в першу чергу Всеукраїнської 
Асоціації паліативної допомоги та Всеукраїнської Ради захисту прав 
та безпеки пацієнтів, науковців і лікарів, міжнародній підтримці в 
Україні впродовж останніх років швидкими темпами почала роз-
виватися паліативна та хоспісна допомога. так, як вже зазначало-
ся вище, у квітні 2008 року міністерство охорони здоров’я Украї-
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ни створило Координаційну Раду з розвитку паліативної та хоспіс-
ної допомоги в Україні (Наказ № 210 від 17.04.2008 р.). її завдан-
ня – міжвідомча та міждисциплінарна координація діяльності уста-
нов, відомств, органів виконавчої влади щодо подальшого розвитку 
системи паліативної і хоспісної допомоги населенню, забезпечення 
міжсекторальної співпраці у розробці державної цільової соціальної 
програми розвитку хоспісної та паліативної допомоги в Україні на 
період до 2014 року (далі – державна програма) тощо. У липні 2008 
року міністерство охорони здоров’я України Наказом № 159-О від 
24.07.2008 р. створило інститут паліативної та хоспісної медицини, 
який визначений як базова науково-методична та клінічна устано-
ва мОЗ України з питань паліативної і хоспісної допомоги. На ін-
ститут покладено наступні завдання: розробка та контроль за ви-
конанням державної програми, удосконалення нормативних актів, 
що регулюють надання населенню паліативної допомоги, підготовка 
фахівців, розвиток мережі хоспісів, розробка та контроль за дотри-
манням стандартів і протоколів, інформування громадськості з пи-
тань паліативної допомоги.

матеріали досліджень, про які йшла мова вище, які були про-
ведені у 2006 році на замовлення інституту Відкритого суспільства 
міжнародним експертом м.Коклен спільно з експертами Ради захис-
ту прав та безпеки пацієнтів, та опитування паліативних хворих, що 
було здійснене експертами Ради та Асоціації паліативної допомоги у 
2008 році, дозволяють зробити висновок, що одним із найчастіше по-
рушуваних прав паліативних хворих в Україні є відсутність вчасного 
і ефективного знеболення. Багато положень діючих в Україні норма-
тивно-правових актів стоять на заваді отриманню вчасного і ефек-
тивного знеболення в амбулаторних умовах. тому найбільше нарі-
кань на проблеми з виписуванням і отриманням опіоїдних анальге-
тиків висловлювали паліативні хворі, які одержують лікування вдо-
ма. Однак, інколи ефективне знеболення виявляється недоступним 
навіть в лікарнях. трапляються непоодинокі випадки, коли медичні 
працівники, через брак відповідної професійної підготовки та нави-
чок, недооцінюють ступінь болю і не призначають необхідне ефек-
тивне знеболення із застосуванням опіоїдних анальгетиків.

таким чином, співпраця громадських організацій та держави 
щодо забезпечення прав паліативних хворих в Україні має в першу 
чергу стосуватися удосконалення законодавчої та нормативно-пра-
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вової бази. Найбільшу увагу слід приділяти питанням забезпечення 
доступності пацієнтів до сучасних ефективних методів знеболення, 
а також створенню системи до – і післядипломної підготовки фах-
івців, які надають паліативну допомогу.

Завдяки авторитету та підтримці діяльності Всеукраїнської Асо-
ціації паліативної допомоги та Всеукраїнської Ради захисту прав та 
безпеки пацієнтів з боку Комітету Верховної Ради України з охоро-
ни здоров’я, міністерства охорони здоров’я України, міністерства 
праці і соціальної політики України, міністерства внутрішніх справ 
України, державного Комітету з контролю за наркотиками та інши-
ми центральними і регіональними органами влади, впродовж остан-
ніх років в Україні спостерігається чітка тенденція ширшого залу-
чення та збільшення ролі громадських організацій щодо прийняття 
рішень в галузі паліативної допомоги.

саме в Україні сьогодні склалася сприятлива ситуація, коли де-
ржавні установи, зокрема, міністерство охорони здоров’я України, 
науковий потенціал – інститут паліативної та хоспісної медицини, 
та громадянський сектор – Всеукраїнська Рада захисту прав пацієн-
тів та Всеукраїнська Асоціація паліативної допомоги за підтримки 
міжнародного фонду «Відродження», інституту Відкритого сус-
пільства та інших міжнародних організацій і фондів змогли налаго-
дити дієву співпрацю заради якомога повнішого забезпечення прав 
паліативних хворих та членів їхніх родин, які сьогодні складають 
чималу частину українського суспільства.

4. висновКи

1. Актуальність проблеми адвокації, захисту і забезпечення прав 
паліативних хворих та членів їхніх родин зростає рік від ро-
ку, що зумовлено швидким постарінням населення Украї-
ни і збільшенням кількості людей, помираючих у старечому 
віці від важких хронічних захворювань, які супроводжуються 
важкими фізичними стражданнями, емоційними та психіч-
ними розладами, соціальними проблемами, що вимагає між-
дисциплінарної та міжвідомчої координації.

2. щороку в Україні близько 1,5 мільйонів осіб, зокрема, дорос-
лих і дітей в термінальних стадіях онкологічних і серцево-су-
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динних захворювань, сНіду і туберкульозу, хворих з важки-
ми травматичними і дегенеративними ураженнями головного 
і спинного мозку, периферичної нервової системи і опорно-
рухового апарату, інвалідів, людей старечого віку та їхніх най-
ближчих родичів потребують паліативної допомоги, що ста-
вить цю проблему в один ряд з найважливішими медико-со-
ціальними проблемами українського суспільства.

3. В Україні досить часто не забезпечуються або порушують-
ся права значної частини паліативних хворих і членів їхніх 
родин через відсутність системи паліативної допомоги та не-
досконалість законодавчої та нормативно-правової бази, що 
зумовлює незадовільну доступність та якість паліативної і 
хоспісної допомоги, і в результаті досить часто такі люди за-
лишаються сам на сам зі своїми проблемами: біль, страждан-
ня через розлади органів та систем життєдіяльності, відсут-
ність необхідного догляду і психологічної підтримки, самот-
ність, соціальна ізоляція.

4. Паліативна і хоспісна допомога довела свою ефективність у 
покращанні якості життя невиліковно хворим пацієнтам з 
різними типами захворювань та обмеженим прогнозом життя 
та членам їхніх родин і повинна бути доступною для хворого 
цілодобово і надаватися в обсязі, прийнятному для пацієн-
та, відповідно до міжнародних стандартів та клінічних про-
токолів, з урахуванням потреб і згоди конкретного пацієнта 
вдома, у поліклініці (як консультативна послуга) або в стаціо-
нарних лікувально-профілактичних закладах будь-яких форм 
власності з використанням різних організаційних форм ме-
дичного обслуговування, у тому числі, у денному стаціонарі, у 
спеціалізованих стаціонарах (хоспісах або відділеннях паліа-
тивної допомоги).

5. Вирішення питань, пов’язаних з розвитком паліативної допо-
моги, потребує розробки нормативно-правовового регулюван-
ня та адекватного фінансування відповідних програм, досяг-
нення однакової доступності такої допомоги в різних регіо-
нах України, на різних рівнях медичної допомоги невиліковно 
хворим пацієнтам з різними типами захворювань і обмеже-
ним прогнозом життя та членам їхніх родин. Однією з голо-
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вних умов реалізації цих завдань є консолідація зусиль грома-
дянського сектору та держави.

6. В Україні сьогодні склалася сприятлива ситуація, коли де-
ржавні установи, зокрема, міністерство охорони здоров’я Ук-
раїни, науковий потенціал – інститут паліативної та хоспіс-
ної медицини, та громадянський сектор – Всеукраїнська Рада 
захисту прав пацієнтів та Всеукраїнська Асоціація паліатив-
ної допомоги за підтримки міжнародного фонду «Відроджен-
ня», інституту Відкритого суспільства та інших міжнародних 
організацій і фондів змогли налагодити дієву співпрацю зара-
ди якомога повнішого забезпечення прав паліативних хворих 
та членів їхніх родин, які сьогодні складають чималу частину 
українського суспільства.

5. реКоМендації

1. Для Верховної Ради України:

1.1. Прийняти Закон України «Про внесення змін і доповнень 
до Основ законодавства України про охорону здоров’я» з метою за-
безпечення відповідності сучасним вимогам міжнародного та націо-
нального права. Зміни повинні бути спрямовані на:

забезпечення чіткого правового визначення понять «паліа-
тивна і хоспісна допомога», «медико-соціальні послуги», 
«паліативний хворий», «хоспіс та паліативне відділення», 
«паліативне ліжко», «паліативна і хоспісна допомога вдо-
ма» тощо;
запровадження доступу пацієнтів до спеціалізованої ста-
ціонарної та спеціалізованої амбулаторної паліативної до-
помоги за наявності відповідних медичних та соціальних 
показань, незалежно від виду захворювання, соціального 
статусу, національності, віку і статі, і релігійних переко-
нань, та визначення чіткого переліку умов, за наявності 
яких пацієнти мають право на безоплатну стаціонарну та 
спеціалізовану амбулаторну паліативну допомогу;
визначення чітких медико-правових та соціальних кри-
теріїв госпіталізації, відмови у госпіталізації, перебування 
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на лікуванні у стаціонарі (хоспісі та паліативному відді-
ленні) та виписки зі стаціонару;
встановлення відповідальності за порушення прав невилі-
ковно хворих осіб;
визначення чітких медико-правових та соціальних кри-
теріїв надання паліативної і хоспісної допомоги вдома, в 
тому числі порядок призначення, виписування, введення/
застосування, зберігання знеболювальних медичних пре-
паратів, які містять наркотичні та психотропні речовини 
тощо.

1.2. Прийняти Закон України «Про внесення змін і доповнень 
до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживан-
ню ними», внести відповідні зміни до Постанов Кабінету міністрів, 
Наказів мОЗ.

Насамперед необхідно :
– збільшити кількість та термін зберігання опіоїдів в стаціонар-

них медичних закладах;
– встановити можливість 5 – 7 денного запасу необхідних опіоїдів 

у хворих на дому;
– внести зміни у ліцензійні та акредитаційні вимоги до медичних 

та аптечних закладів, які створюють можливості для покращен-
ня обігу та доступності опіоїдів для паліативних хворих при 
збереженні заходів протидії нелегальному обігу наркотиків.

1.3. Прийняти державну цільову соціальну програму розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги та при формуванні бюджету де-
ржави враховувати фінансування служби паліативної допомоги, що 
дозволить реалізувати право паліативних хворих і членів їхніх родин 
на доступну та якісну паліативну медичну допомогу і соціальну під-
тримку, відповідну якість життя і гідну смерть тощо.

1.4. Удосконалювати законодавство України, яке стосується роз-
витку правових механізмів фінансування системи охорони здоров’я, 
в цілому, та розвитку паліативної та хоспісної допомоги зокрема.

1.5. Внести проекти змін до Бюджетного кодексу України, За-
конів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві де-
ржавні адміністрації», спрямованих на забезпечення ефективного 
використання фінансових ресурсів системи охорони здоров’я регіо-
нальному (обласному) та місцевому (муніципальному) рівнях.
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2. для Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я 

та Міністерства праці і соціальної політиКи уКраїни:

2.1. При плануванні стратегії та заходів розвитку охорони здо-
ров’я враховувати потреби та приділяти більше уваги наданню 
паліативної та хоспісної допомоги дорослим, дітям та людям старе-
чого віку в термінальних стадіях онкологічних і серцево-судинних 
захворювань, сНіду і туберкульозу, хворим з важкими травматич-
ними і дегенеративними ураженнями головного і спинного мозку, 
периферичної нервової системи і опорно-рухового апарату, печінко-
вою та нирковою недостатністю, інфекційними захворюваннями та 
деменцією, інвалідам тощо та їхнім найближчим родичам.

2.2. інтегрувати службу паліативної та хоспісної допомоги в існу-
ючу систему охорони здоров’я та соціального захисту населення, забез-
печивши ефективну міждисциплінарну та міжвідомчу координацію.

2.3. При розробці нормативно-правових документів:
Враховувати значення і роль рідних, близьких та опікунів 
в процесі надання паліативної та хоспісної допомоги вдо-
ма та передбачити надання їм матеріальної допомоги по 
догляду за паліативним хворим, аналогічній допомозі, що 
надається по догляду за дитиною, а також інші види під-
тримки та допомоги, зокрема, психологічної, соціальної, 
юридичної тощо;
Враховувати побажання паліативних хворих щодо місця та 
форми отримання паліативної та хоспісної допомоги (ста-
ціонар, денний стаціонар, інтернат для людей похилого ві-
ку, вдома), забезпечивши при цьому координацію заходів 
паліативної та хоспісної допомоги, що надаються хворому 
в різних закладах та умовах;
Приділяти особливу увагу розвитку та достатньому фі-
нансуванню мультидисциплінарних виїзних бригад паліа-
тивної допомоги для пацієнтів, які одержують паліативну 
та хоспісну допомогу вдома.

2.4. При реєстрації смерті обов’язково зазначати місце настан-
ня смерті (домівка небіжчика, лікарня, хоспіс та ін.), що дозволить 
покращити планування та розвиток системи паліативної та хоспіс-
ної допомоги.
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2.5. створити та вдосконалювати систему до – і післядипломної 
підготовки фахівців з паліативної та хоспісної допомоги, розроби-
ти навчальні програми підготовки студентів та підвищення кваліфі-
кації фахівців для первинної паліативної допомоги та для закладів 
спеціалізованої паліативної і хоспісної медицини, розробити підруч-
ники та навчальні посібники для викладання курсу з паліативної та 
хоспісної допомоги, створити умови для набуття і удосконалення на-
вичок надання паліативної та хоспісної допомоги, в першу чергу, сто-
совно контролю больового синдрому та інших проявів захворювань, 
що потребують паліативної та хоспісної допомоги, а також щодо спіл-
кування та консультування паліативних хворих і членів їхніх родин.

2.6. Розробити відповідні доповнення до навчальних програм 
підготовки студентів та підвищення кваліфікації фахівців медичних 
і юридичних закладів з курсу «медичне право», та до підручників та 
навчальних посібників для викладання курсу «медичне право».

2.7. створити систему моніторингу та контролю якості паліатив-
ної та хоспісної допомоги, приділяючи постійну увагу поширенню 
інноваційного досвіду і кращих практик.

2.8. Розробити національну стратегію та сприяти проведенню 
наукових досліджень з актуальних проблем розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги та її особливостях при різних захворюваннях.

2.9. Розробити та впровадити в практику загальнодержавні стан-
дарти і протоколи надання паліативної та хоспісної допомоги.

3. для регіональних та Місцевих органів влади 
і недержавних організацій:

3.1. Впроваджувати просвітницькі та навчальні програми для 
фахівців і населення щодо адвокації, захисту та забезпечення прав 
паліативних хворих та членів їхніх родин, покращення обізнаності з 
питань паліативної та хоспісної допомоги.

3.2. Розробити та впроваджувати систему фандрейзингових про-
грам та благодійних заходів з метою залучення позабюджетних кош-
тів для служби паліативної та хоспісної допомоги, розвитку приват-
них, церковних, благодійних, муніципальних тощо закладів, що на-
дають паліативну та хоспісну допомогу.
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